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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zam ena na stanovení hodnoty podniku ůBC s. r. o. použitím 

výnosových metod ocen ní, které vychází z detailní analýzy podniku. 

Abstract 

This diploma thesis is focused on valuation of the firm ABC s. r. o. with using income-

based valuation methods, which are based on detailed analysis of the firm. 
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Úvod 

Oceňování podniku je disciplínou pom rn  složitou, profesor Ma ík ji dokonce nazval 

disciplínou královskou ĚMa ík, 2011ě. A to ze dvou d vod . Prvním d vodem je časová 

náročnost celého procesu stanovení hodnoty podniku. Druhým, mnohem vážn jším 

d vodem, je fakt, že: „Ocenění podniku je syntézou podnikohospodářských oborů,  

ve které by se měly skloubit rozsáhlé poznatky podnikové ekonomiky, disciplín 

zaměřených na trh, daní a vlastních metod ocenění.“  ĚMa ík, 2011, s. 13ě 

Oceňování podniku je tedy proces relativn  zdlouhavý a na zpracovatele, oceňovatele, 

pom rn  náročný. P edpokladem pro co nejv rohodn jší ocen ní je dostupnost 

a pravdivost údaj . Možným rizikem je zde subjektivní postoj oceňovatele, ať už se 

jedná o výb r metody oceňování, kterou zvolí nebo o jeho zkušenosti a znalosti. 

Metodika oceňování nemá jednotný ucelený p ístup, jedná se o obor neustále se 

vyvíjející a nabízející více možností, jak podnik ocenit. Snahou je stanovit co 

nejp esn ji skutečnou hodnotu podniku. Výb r metody ocen ní závisí na d vodu, proč 

chceme podnik ocenit. D vody pro ocen ní mohou být r zné, nap íklad: prodej  

nebo koup  podniku, rozhodnutí o likvidaci nebo o sanaci společnosti, vstup nového 

investora, vypo ádání společník , fúze nebo p em na společnosti, pro pot eby vlastník  

a akcioná  a další d vody.  

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti ABC s. r. o.,  

jejímž p edm tem činnosti je poskytování služeb v oblasti obráb ní a úpravy tvarových 

výpalk  z plech  laserem, plazmou, autogenem na CNC pálících strojích. Společnost 

nabízí další služby s touto produkcí související Ěohraňování, tryskání, dopravu atd.) 

Stanovení hodnoty společnosti je provedeno pro pot eby vedení společnosti. 
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1 Cíle práce 

Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty zvoleného podniku. Klíčovým úkolem 

je na základ  provedených analýz vybrat metodu ocen ní, jež bude vyjad ovat 

skutečnou hodnotu podniku. 

Diplomová práce se skládá ze t í dílčích cíl . Prvním dílčím cílem je zpracování 

teoretické části práce tak, aby se nabyté teoretické poznatky daly aplikovat p i tvorb  

analytické části. Druhým dílčím cílem je na základ  získaných dat zpracovat 

strategickou a finanční analýzu a získání p edstavy o aktuálním stavu podniku. T etím  

a posledním dílčím cílem je vypracování ocen ní. Spln ním t etího dílčího cíle je 

napln n i hlavní cíl práce. 
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2 Teoretická východiska práce 

Teoretická část má za úkol uvést do problematiky oceňování podniku, poskytnout 

d ležité poznatky, které budou použity p i zpracování analytické části a pomohou zvolit 

nejvhodn jší metodu ocen ní.  

2.1 Hodnota 

„Co ale je hodnota v ekonomickém smyslu a jak chápat hodnotu podniku?“ (Ma ík, 

2011, s. 20) Danou otázku si klade profesor Ma ík ve své knize: Metody oceňování 

podniku, Proces ocen ní, základní metody a postupy.  

Hodnota v ekonomii je chápana jako vztah mezi objektem a určitým subjektem, to vše 

za p edpokladu racionálního chování ĚPEEMÖller, 2001 citovaný Ma íkem, 2011). 

Racionální chování je základní p edpoklad ekonomie, který popisuje, že člov k alokuje 

své omezené zdroje do p íležitostí s cílem maximalizovat výnosy a minimalizovat 

náklady na n  vynaložené. 

Ekonomická hodnota je odvozena od dvou základních skutečností. První z nich je,  

že lidské pot eby obecn  nemají hranice. Druhá, že zdroje k uspokojení lidských pot eb 

jsou omezeny (Ma ík, 2011, s. 20ě. Na základ  toho jsme schopni dojít k záv ru,  

že hodnota v ekonomickém smyslu má dv  vlastnosti: užitnou hodnotu a sm nnou 

hodnotu. 

„Užitná hodnota závisí na možnostech využití, preferencích a záměrech konkrétního 

vlastníka…“ ale „…pokud má statek užitnou hodnotu a zároveň je k dispozici 

v omezeném množství, může být předmětem směny a má tedy i směnnou hodnotu. 

Směnná hodnota vyjádřena v penězích vede k tržní ceně.“  ĚMa ík, 2011, s. 20ě  

Z výše uvedeného vyplývá, že hodnota vyjad uje schopnost určitého statku Ěobjektuě 

uspokojit pot ebu člov ka Ěsubjektuě. Ovšem hodnota je i vlastnost sm ny statku 

Ěobjektuě za jiný statek Ěobjektě, který má pro daný subjekt vyšší užitnou hodnotu. 

Hodnota není vlastností podniku. ůle co je to vlastn  podnik? 
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2.2 Podnik jako předmět ocenění 

Podnik je definován v odborné literatu e r zn , n kte í auto i definují podnik  

jako jedinečné a mén  likvidní aktivum ĚMa ík, 2011ě.  

V obchodním zákoníku v § 5 zákona č. 513/1řř1 Sb. je definován jako: „…soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku 

nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ĚZákon č. 513/1řř1 Sb., 

obchodní zákoník, § 5 odst. 1ě 

Podle n meckých oceňovacích zásad je podnik účelnou kombinací materiálních  

a nemateriálních hodnot, jejímž smyslem je „nahospoda it zisk.“ (WP Handbuch 2002, 

IDW Standard S1 2005 citované Ma íkem, 2011) 

Soubor majetkových hodnot a práv je tedy podnikem pouze tehdy, plní-li sv j účel, 

dosahuje-li zisku. 

2.2.1 Důvody ocenění podniku 

D vod  pro ocen ní podniku je mnoho a mohou sloužit k r zným účel m. Profesor 

Ma ík rozlišuje, jestli ocen ní souvisí se zm nami ve vlastnické struktu e podniku  

či nikoliv. 

Ocenění související s vlastnickými změnami: 

 koup  a prodej podniku na základ  smlouvy o prodeji podniku, 

 nepen žitý vklad do obchodní společnosti, 

 ocen ní v souvislosti s ve ejným návrhem na koupi nebo sm nu účastnických 

cenných papír , 

 ocen ní v souvislosti s právem výkupu účastnických cenných papír ,  

tj. tzv. squeeze-out, 

 ocen ní v souvislosti s povinnou nabídkou na p evzetí p i ovládnutí cílové 

společnosti, 

 ocen ní v souvislosti s fúzí, 
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 ocen ní v souvislosti s rozd lením společností. 

Ocenění v případech, kdy nedochází k vlastnickým změnám: 

 zm na právní formy podniku, 

 zastavení obchodního podílu, 

 ocen ní v souvislosti s poskytování úv ru, 

 ocen ní v souvislosti se sanací podniku ĚMa ík, 2011ě. 

Docentka Kislingerová uvádí další podn ty pro ocen ní podniku 

Další podněty pro ocenění podniku: 

 pot eba hodnocení výsledk  práce managementu, 

 pojišt ní podniku, 

 placení r zných daní ĚKislingerová, 2001ě. 

2.2.2 Hladiny hodnoty podniku 

Podnik m že být oceňován na r zných hladinách. Základní rozlišovací hodnoty jsou 

hodnota brutto a hodnota netto. 

Hodnota brutto určuje hodnotu podniku jako celku podnikatelské entity. Udává 

hodnotu pro vlastníky a v itele. V obchodním zákoníku § 6 zákona č. 513/1řř1 Sb., 

odstavci 1) je hodnota brutto definována takto: 

„Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto 

zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), 

který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem 

podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.“ ĚZákon č. 

513/1řř1 Sb., obchodní zákoník, § 5 odst. 1ě 

Pojem obchodní jm ní pak dále rozvijí § 6, v odstavci 2ě obchodního zákoníku: 
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„Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých 

podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní 

jmění (dále jen „jmění“). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor 

jeho veškerého majetku a závazků.“ ĚZákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní zákoník,  

§ 5 odst. 2ě 

Hodnota netto určuje ocen ní na úrovni vlastník  podniku. Oceňuje se vlastní kapitál, 

jehož pojetí pro ocen ní však nutn  nemusí souhlasit s pojetím vlastního kapitálu 

v účetnictví. V obchodním zákoníku je hodnota netto vymezena jako čistý obchodní 

majetek v § 6, odstavci 3). 

„Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých 

podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, 

je-li právnickou osobou.“ ĚZákon č. 513/1řř1 Sb., obchodní zákoník, § 5 odst. 3ě 

Profesor Ma ík z výše uvedeného vyvozuje záv r, že vlastní kapitál a čistý obchodní 

majetek mohou být dv  dosti odlišné veličiny, u kterých i zp sob ocen ní m že být 

odlišný. Zatímco vlastní kapitál v jeho účetním pojetí vyjad uje souhrn jednotlivých 

položek majetku účetnictví snížený o cizí pasiva, tedy závazky, výpočet čistého 

obchodního majetku lze získat dv ma zp soby: ĚMa ík, 2011ě 

1) na základ  součtu jednotlivých položek majetku, který je snížený o souhrn sumy 

závazk . Daný postup, je možné užít pouze v p ípad  oceňování likvidační 

hodnotou, nebo v p ípad , že je zde možnost skutečn  ocenit veškeré majetkové 

položky, včetn  nehmotného majetku. Tahle skutečnost, je však zcela 

výjimečná.  

2) ocen ním podniku jako celku, p edevším použitím výnosových metod, p ípadn  

metodami tržního porovnání. 

„Pro oceňovatele je podstatné, že má-li za úkol určit obchodní majetek, pak je tím 

pouze řečeno, že jeho úkolem je zjistit celkovou (brutto) hodnotu podniku, zatímco má-li 

určit čistý obchodní majetek, pak zjišťujeme čistou (netto) hodnotu podniku…“ ĚMa ík, 

2001, s. 18) 
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2.2.3 Hodnota podniku 

Objektivní hodnota podniku neexistuje. Hodnota podniku je dána p edevším jeho 

užitnou hodnotou a pro r zné vlastníky zde existuje i r zná užitná hodnota podniku. 

Hodnota podniku ovšem nezávisí pouze budoucí užitné hodnot , ale hodnota podniku je 

dána i jeho očekávanými budoucími p íjmy diskontovaných na úroveň současné 

hodnoty ĚMa ík, 2011ě 

„Hodnota podniku není objektivní vlastnost celku zvaného podnik, protože je založena 

na projekci budoucího vývoje. Jedná se tedy o odhad, který je v zásadě názor autora 

ocenění.  

 Pokud hodnota není objektivní vlastnost, nelze sestavit jednoznačný algoritmus, 

který by umožňoval hledanou hodnotu určit.  

 Hodnota bude závislá jednak na účelu ocenění a jednak na subjektu, z jehož 

hlediska je určována.“  ĚMa ík, 201, s. 20, 21) 

2.2.4 Kategorie hodnoty 

V návaznosti na p edchozí popisy je nutno rozlišit hodnotu do čty  základních kategorií. 

1) Tržní hodnota 

2) Subjektivní investiční hodnota 

3) Objektivizovaná hodnota 

4) Komplexní p ístup na základ  Kolínské školy 

Tržní hodnota je dle mezinárodních oceňovacích standard  „odhadnutá částka,  

za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím  

a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery 

po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně  

a bez nátlaku.“ (International Valuation Standards 2005 citováno Ma íkem, 2011, s. 22) 
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„Investiční hodnota (Investment Value or Worth) je hodnota majetku pro konkrétního 

investora nebo třídu investorů pro stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem 

spojuje specifický majetek se specifickým investorem nebo skupinou investorů, kteří 

mají  určité investiční cíle a/nebo kritéria. Investiční hodnota majetkového aktiva může 

být vyšší nebo nižší než tržní hodnota tohoto majetkového aktiva. Termín investiční 

hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního majetku.“ (International 

Valuation Standards 2005 citováno Ma íkem 2011, s. 26ě 

U objektivizovaného ocenění je hlavním motivem dosáhnout pokud možno 

neutrálního, pro všechny strany srozumitelného a p ijatelného ocen ní založeného  

na nem nném konceptu podniku a obecn  p ijímaných očekáváních ohledn  

budoucnosti ĚMa ík, 2011). 

Kolínská škola je toho názoru, že ocen ní nemá smysl upravovat v závislosti  

na jednotlivých podn tech, ale na obecných funkcích, které má ocen ní pro uživatele 

jeho výsledk .  

Kolínská škola má tyto základní funkce: 

a) funkci poradenskou, 

b) funkci rozhodčí, 

c) funkci argumentační, 

d) funkci komunikační, 

e) funkci daňovou. 

Za nejd ležit jší funkci je považována funkce poradenská. Smyslem této funkce je 

poskytnout kupujícímu informace o maximální cen , kterou ješt  m že p i koupi 

zaplatit, aniž by na transakci prod lal a o minimální cen , kterou ješt  m že prodávající 

akceptovat, aniž by na prodeji prod lal. U funkce rozhodčí se jedná o výkon 

nezávislého oceňovatele, kdy oceňovatel musí odhadnout hraniční hodnoty účastník  

transakce a najít spravedlivou hodnotu v rámci odhadnutého rozp tí. Cílem funkce 

argumentační je vytvá ení argument , které jsou podkladem pro jednání a mají zlepšit 

pozici dané strany. Funkce komunikační má zabezpečit podklady pro komunikaci 
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s ve ejností, investory a bankami. Daňová funkce má za úkol zajistit podklady  

pro daňové účely ĚMa ík, 2011ě. 

2.3 Srovnání základních přístupů k ocenění 

V každém p ípad  platí, že p i určitém podn tu k ocen ní lze volit mezi jednotlivými 

p ístupy. Oceňovatel by m l dob e uvážit, který z p ístup  bude pro jeho pot eby 

nejvhodn jší. 

2.3.1 Investiční hodnota (subjektivní ocenění) 

Podn tem k ocen ní je určení hodnoty podniku pro konkrétní subjekt. Investiční 

hodnota je založena na budoucnosti, do které se vnáší individuální očekávání daného 

subjektu. Používá se p i koupi a prodeji podniku, p ípadn  p i rozhodování o sanaci  

či likvidaci podniku. ĚMa ík, 2011ě 

2.3.2 Tržní hodnota a objektivizované ocenění 

„Tržní hodnota a objektivizované ocenění jsou vhodné naopak v situacích, kdy by 

hodnota neměla být závislá na konkrétním subjektu. Zásadní odlišnosti mezi těmito 

přístupy pak spočívají v tom, že objektivizované ocenění je založeno převážně  

na nesporných faktech a na současnosti, zatímco tržní hodnota vyjadřuje jakési 

průměrné očekávání trhu ohledně budoucnosti, které se může rychle měnit.“ ĚMa ík, 

2011, s. 34) 

Tržní hodnota se používá zejména p i uvád ní podniku na burzu a p i prodeji podniku 

za účelem odhadnutí ceny, kdy konkrétní kupující není znám. Objektivizované ocen ní 

se používá p i poskytování úv ru a zjišťování současné reálné bonity podniku ĚMa ík, 

2011). 

2.3.3 Rozhodčí hodnota (Kolínská škola) 

Rozhodčí hodnota se používá p evážn  v p ípadech, kdy je t eba vyvažovat zájmy 

jednotlivých stran, spadá sem podstatná v tšina podnikových transformací, ale m že 

sem spadat i prodej podniku ĚMa ík, 2011ě. 
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2.4 Doporučený postup při oceňování 

D vody pro ocen ní mohou být jakékoliv, avšak profesor Ma ík uvádí doporučený 

postup založený na základ  teoretických východisek i praktických zkušeností, který lze 

doporučit pro každý z již d íve uvedených p ístup : ĚMa ík, 2011ě 

Profesor Ma ík uvádí dva postupy: ĚMa ík, 2011ě 

1) Zpracování strategické a finanční analýzy podniku. 

 Celkový stav podniku 

 Postavení na trhu 

 Konkurenční síla 

 Schopnost dlouhodob  p ežít 

 Schopnost tvo it hodnotu 

2) Na základ  analýz zvolit nejvhodn jší metodu ocen ní. 

Jde-li o ocen ní pro účely akvizice podnik , je žádoucí bod 2 rozd lit. 

 Ocen ní podnik  samo o sob  

 Ocen ní podnik  z hlediska zám ru Ědo ocen ní se zahrnují i efekty 

synergie) 

 

1) Sb r vstupních dat 

2) ůnalýza dat 

a. Strategická analýza 

b. Finanční analýza a zjišt ní finančního zdraví podniku 

c. Rozd lení aktiv podniku na provozn  nutná a nenutná 

d. ůnalýza a prognóza generátor  hodnoty 

3) Sestavení finančního plánu 

4) Ocen ní 

a. Volba metody 

b. Ocen ní podle zvolených metod 

c. Souhrnné ocen ní 
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2.5 Přehled základních metod pro finanční ocenění 

Cílem finanční ocen ní podniku je vyjád ení hodnoty pomocí určité pen žní částky. 

Hodnotí se p edevším potenciál podniku. Pro p esn jší vypovídající výslednou 

hodnotu se užívá více oceňovacích metod. Nejvhodn jší je použití v tšího počtu 

základních metod a výsledné ocen ní určit pomocí syntézy jejich výsledk . Volba 

metody vždy závisí na pot ebách ocen ní ĚMa ík, 2011ě. 

P ehled základních metod:  

1. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) 

 Metoda diskontovaných pen žních tok  ĚDCFě 

 Metoda kapitalizovaných čistých výnos  

 Kombinované Ěkorigovanéě výnosové metody 

 Metoda ekonomické p idané hodnoty 

 

2. Ocenění na základě analýzy trhu (tržní metody) 

 Ocen ní na základ  tržní kapitalizace 

 Ocen ní na základ  srovnatelných podnik  

 Ocen ní na základ  srovnatelných transakcí 

 Ocen ní na základ  údaj  o podnicích uvád ných na burzu 

 Ocen ní na základ  odv tvových multiplikátor  

 

3. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové ocenění) 

 Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

 Likvidační hodnota 

 Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

 Substanční hodnota na principu úspory náklad  ĚMa ík, 2011ě 

 

4. Docentka Kislingerová uvádí navíc Ocenění na základě kombinace metod 

(metody kombinované). Metody kombinované zahrnují výsledky získané 

užitím metod výnosových a metod pracujících na majetkové bázi. 

 Schmalenbachova metoda st ední hodnoty 
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 Tzv. švýcarská metoda 

 Model diferenciální renty Ěnadzisku, superziskuě 

 Zákon č. 151/1řř7 Sb., na jehož základ  se stanoví pro administrativní 

účely cena obvyklá kombinací metod ĚKislingerová, 2001ě 

2.6 Strategická analýza 

Strategická analýza je, podle názoru profesora Ma íka, klíčovou fází oceňovacího 

procesu, kterému však není v nována odpovídající pozornost ĚMa ík, 2011ě. 

Vymezení a struktura strategické analýzy 

Hlavní funkcí strategické analýzy je podle profesora Ma íka vymezit celkový výnosový 

potenciál oceňovaného podniku, jehož závislost na daném potencionálu se rozlišuje  

na vnější a vnitřní. Jako vn jší potenciál jsou uvažovány šance a rizika 

podnikatelského prost edí, za vnit ní potencionál zase silné a slabé stránky podniku 

s d razem na konkurenční výhodu ĚMa ík, 2011ě. 

2.6.1 Analýza vnějšího potenciálu 

ůnalýza vn jšího potencionálu v rámci strategické analýzy by m la udávat souhrnné 

hodnocení aktivity v odv tví a stručnou prognózu jeho vývoje. Z toho d vodu musí 

obsahovat vymezení relevantního trhu spolu s odhadem velikosti, aktivitou trhu  

a prognózou vývoje trhu ĚMa ík, 2011ě. 

2.6.1.1 SLEPT (PEST) analýza 

Slept analýza analyzuje podle jednotlivých faktor  tyto skutečnosti: 

Sociální faktory - S 

 Demografické znaky 

 Makroekonomické znaky trhu práce 

 Sociáln  – kulturní hlediska 

 Dostupnost pracovní síly 



22 

 

Legislativní faktory - L 

 Existence a fungování podstatných zákonných norem 

 Nehotová legislativa 

 Další faktory Ěfunkčnost soudu, vymahatelnost práva, autorská právaě 

Ekonomické faktory - E 

 Základní zhodnocení makroekonomické situace 

 P ístup ke zdroj m financí 

 Daňové faktory 

Politické faktory - P 

 Hodnocení politické stability 

 Politicko – ekonomické faktory 

 Hodnocení externích vztah  

 Politický vliv r zných skupin (stakeholders) 

Technologické faktory – T 

 Podpora vlády v oblasti výzkumu 

 Výše výdaj  na výzkum 

 Nové nálezy a objevy 

 Rychlost provedení nových technologií 

 Rychlost morálního zastarání 

 Nové technologické aktivity 

 Celková technologická úroveň (Zich, 2015)  
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2.6.2 Analýza vnitřního potenciálu  

Analýza vnit ního potenciálu v rámci strategické analýzy si klade za cíl posoudit,  

jaký bude vývoj tržních podíl  hodnocené společnosti v budoucnu. 

Dále je t eba zjistit vnit ní vývojový potenciál podniku, jež je p edm tem ocen ní a také 

zjistit, do jaké míry je podnik schopen využít p íležitosti plynoucí z rozvoje trhu spolu 

s hodnocením konkurenční síly oceňovaného podniku v či hlavní konkurenci ĚMa ík, 

2011). 

2.6.2.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

Tento model tvrdí, že strategická pozice společnosti na trhu je dána p sobením p ti 

základních faktor : 

 vyjednávací silou zákazník  

 vyjednávací silou dodavatel  

 nebezpečím vstupu nových konkurent  

 nebezpečím nových substitut  

 rivalitou firem p sobících na stejném trhu ĚKe kovský, Vykyp l, 2003ě. 

SWOT analýza 

Tato analýza je zkratkou čty  anglických slov: strenghts Ěsilné stránkyě, weaknesses 

Ěslabé stránkyě, opportunities Ěp íležitostiě a threats Ěhrozbyě.  

SWOT analýza pomáhá identifikovat faktory a skutečnosti, které pro objekt analýzy 

p edstavují silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby okolí. SWOT analýzu je  

p i strategické analýze vhodné zakomponovat na úplný záv r analýzy. Je souhrnem 

nejd ležit jších záv r  uskutečn ných dílčích analýz, vn jších i vnit ních. ĚKe kovský, 

Vykyp l, 2003ě. 
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Tab. č. 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracováníě 

S - silné stránky W - slabé stránky 

    

    

    

    

O - příležitosti T – hrozby 

    

    

    

    

 

Závěrečné shrnutí strategické analýzy 

Strategická analýza je tedy d ležitým p edpokladem v rohodnosti výsledného ocen ní. 

Z toho d vodu je nutné, aby strategická analýza nesla konkrétní odpov di alespoň  

na tyto otázky ĚMa ík, 2011ě: 

 Jaké jsou vyhlídky společnosti z dlouhodobého hlediska? 

 Jaký vývoj trhu, konkurence a hlavn  vývoj tržeb společnosti m žeme 

v souvislosti s odpov di na první otázku čekat? 

 Která rizika se p ímo dotýkají společnosti? 

Cílem formulovaných otázek je p im t oceňovatele k jednoznačným záv r m.  

Profesor Ma ík k tomu íká: „Volba základních předpokladů pro ocenění nemůže být 

postavena jen na odhadech a v horším případě i zájmech oceňovatele, ale musí být 

řádně a srozumitelně zdůvodněna“ a dále pokračuje „oceňovatel samozřejmě nemůže 

budoucnost exaktně vypočítat, měl by však shromáždit dostatek faktů a argumentů, které 

by přesvědčily příjemce posudku, že do základů posudku vložené předpoklady o stavu  

a vývoji podniku jsou v rámci informací dostupných k datu ocenění z podnikatelského 

hlediska přiměřeně věrohodné.“ ĚMa ík, 2011, s. 57ě 
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2.7 Analýza finančního zdraví podniku 

Profesor Ma ík uvádí, že v rámci oceňování podniku musí finanční analýza splňovat 

dv  základní funkce ĚMa ík, 2011ě: 

1. prov it finanční zdraví společnosti, 

2. vytvo it pot ebný podklad pro finanční plán, ze kterého je pak odvozována 

výnosová hodnota. 

V první fázi finanční analýzy se hledá odpov ď na otázky typu: „jaká je finanční 

situace podniku k datu ocenění, jaký byl její historický vývoj a co lze očekávat  

pro nejbližší budoucnost.“ ĚMa ík, 2011, s. ř6ě 

Druhá fáze finanční analýzy se považuje za nástroj, jehož pomocí je schopen oceňovatel 

získat co nejvíce informací z minulého vývoje pro plánování hlavních finančních veličin 

ĚMa ík, 2011ě. 

Spočítané výstupní ukazatele nejsou výstupem finanční analýzy, neboli jak uvádí 

profesor Ma ík: „Je třeba zdůraznit a je třeba si uvědomit, že ukazatele mají samy 

o sobě malou vypovídací schopnost a záleží na interpretaci jejich výsledků. Oceňovatel 

tedy musí z finanční analýzy vyvodit závěry, které se promítnou do ocenění,  

a to zejména v těchto směrech: 

 měl by z finančního hlediska doplnit předběžný výrok o perspektivnosti podniku, 

který již částečně vyplynul ze strategické analýzy, 

 doplnit podklady pro stanovení rizika podniku, pokud ve finančním hospodaření 

najde nějaké výrazné nedostatky nebo naopak přednosti ĚMa ík, 2011, s. ř6ě. 

Oceňovatel by se p i analýze finančního zdraví podniku v tšinou m l spolehnout  

na čísla v účetních výkazech a na záv ry auditora, není-li to možné, je t eba, aby si 

účetnictví prov il oceňovatel sám, p ípadn  pov il kvalifikovanou osobu. Zároveň se 

ovšem musí zajímat i o všechny d ležité informace, které se ve výkazech nevyskytují 

ĚMa ík, 2011ě. 
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2.7.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Tato analýza využívá údaj  z účetních výkaz  p i hodnocení finanční situace 

společnosti. Sledují se jednak zm ny absolutní hodnoty ukazatel  v čase a také 

procentní Ěrelativníě zm ny.  

Analýza trendů (horizontální analýza) – dochází k porovnávání zm n ukazatel  

v časové ad , tzn., o kolik se absolutn  a procentuáln  zm nila určitá položka. Výchozí 

data nalezneme v účetních výkazech firem a ve výročních zprávách. 

Procentní analýza komponent (vertikální analýza) – dochází k posouzení 

jednotlivých položek majetku Ěaktivaě a kapitálu Ěpasivaě. Z rozložení aktiv a pasiv 

zjistíme, jaký je obsah hospodá ských prost edk  nutných pro výrobní a obchodní 

aktivity společnosti a z jakých zdroj  majetku byly po ízeny. Tato analýza se zabývá 

jedním obdobím a je využívána k vzájemnému porovnávání jednotlivých společností 

ĚSedláček, 1řřŘě. 

2.7.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V americké literatu e mezi nejčast ji uvád né pom rové ukazatele pat í: ĚMa ík, 2011ě 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadlužení. 

 „Prvním požadavkem kladeným na vedení podniku „je udržet podnik při životě.“ 

Přežití nás bude zajímat především v rámci bezprostřední budoucnosti. Umožňuje 

finanční zdraví podniku jeho bezprostřední přežití?“ ĚMa ík, 2011, s. 102ě Následující 

celou adou otázek se dostáváme ke zkoumání krátkodobé likvidity, ukazatel m 

vypovídajícím o dlouhodobé finanční rovnováze až k výnosnosti. 

2.7.2.1 Ukazatele rentability (výnosnosti, ziskovosti) 

Ukazatele rentability pom ují zisk dosažený podnikatelskou činností s výší zdroj  

firmy, kterých bylo užito k jeho dosažení. 
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ROI - rentabilita vloženého kapitálu                
 =  �  �  ě í + á é úý � á   

- ukazatel sd luje, jaký má vliv celkový kapitál vložený do firmy nezávisle na zdroji 

financování; vyjad uje, kolik Kč zisku p ipadne na 1 Kč dlouhodobých zdroj  

ROA - rentabilita celkových vložených aktiv 

  =  �   �  

- ukazatel pom uje zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to,  

z jakých zdroj  jsou financována Ěvlastních, cizích, krátkodobých, dlouhodobýchě 

ROE - rentabilita vlastního kapitálu 

  =  Č� ý �  í � á  

- ukazatel zjišťuje, zda kapitál vložený vlastníky Ěakcioná i, společníky a dalšími 

investoryě p ináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti 

jejich investičního rizika 

ROS - rentabilita tržeb 

 =  �  ��� ž  

- ukazatel charakterizuje zisk vztažený k tržbám; tržby p edstavují tržní ohodnocení 

výkon  firmy za určité časové období ĚSedláček, 1řřŘě 

2.7.2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyhodnocují, jak efektivn  společnost hospoda í se svými aktivy. 

Obrat celkových aktiv 

 =  č í ž�   

- ukazatel znázorňuje počet obrátek Ětj. kolikrát se aktiva obrátíě za daný časový interval 
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Doba obratu zásob 

  =  ů ě á áí �  

- ukazatel znázorňuje pr m rný počet dn , kdy jsou zásoby vázány v podnikání do 

doby uskutečn ní jejich prodeje nebo spot eby 

Doba obratu pohledávek (průměrná doba splatnosti pohledávek) 

 =  ℎ á   ℎ íℎ  í ž     

- ukazatel udává pr m rnou dobu splatnosti pohledávek; po tuto pr m rnou dobu 

společnost čeká na inkaso plateb za své již provedené tržby ĚSedláček, 1řřŘě 

 Doba obratu závazků (průměrná doba splatnosti závazků) 

=  á   ℎ íℎ  ů ě á í ℎ  � á   

- ukazatel znázorňuje pr m rnou dobu odkladu plateb; po tuto pr m rnou dobu 

společnost odkládá platbu faktur svým dodavatel m ĚMa ík, 2011ě 

2.7.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti znázorňují, v jakém vztahu jsou cizí a vlastní zdroje společnosti. 

A v jakém rozsahu firma používá dluhy k financování.  

Celková zadluženost 

 =  � í � áá �   

- v tší podíl vlastního kapitálu značí v tší bezpečnostní polštá  proti ztrátám v itel , 

dojde-li k likvidaci. V itelé dávají p ednost nízkému ukazateli zadluženosti a vlastníci 

naopak. 
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Ukazatel úrokového krytí 

 =  ��ú    
- úrokové krytí značí, kolikrát p evyšuje zisk placené úroky. Je-li ukazatel roven 1,  

na zaplacení úrok  je pot eba veškerého zisku. 

Ukazatel dlouhodobého krytí stálých aktiv 

 =  í � á + ℎ ý � í � áá á �   

- vyjad uje, jak jsou kryta stálá aktiva dlouhodobým kapitálem. Pokud je hodnota vyšší 

než 1, dochází k p ekapitalizaci, což značí vyšší stabilitu firmy, ale snižuje se celková 

efektivnost podnikání ĚSedláček, 1řřŘě. 

2.7.2.4 Ukazatele likvidity 

Společnost je likvidní v p ípad , že je schopna hradit včas své závazky. Ukazatele 

likvidity jsou pom rem toho, čím m že podnik platit Ěčitatelě a toho, co je nutno zaplatit 

Ějmenovatelě. Tyto ukazatele se rozd lují podle likvidnosti položek aktiv dosazovaných 

do čitatele z rozvahy. 

Běžná likvidita 

 = ěž á �� á é á            
- značí, kolikrát pokrývají ob žná aktiva krátkodobé závazky; je m ítkem budoucí 

solventnosti společnosti; dostačující hodnota je vyšší než 1,5. 

Pohotová likvidita 

= ěž á � − á� á é á   
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- nízká hodnota pohotové likvidity značí nadm rné množství zásob v rozvaze 

společnosti; hodnota ukazatele pro zachování likvidity společnosti by nem la klesnout 

pod 1. 

Okamžitá likvidita 

= ěž í �ž� ě é á   

- značí, zda je společnost schopna hradit své práv  splatné dluhy; společnost je likvidní, 

je-li ukazatel alespoň na hodnot  0, 2 ĚSedláček, 1řřŘě. 

2.7.3 Altmanova analýza 

ůltmanova analýza vyjad uje finanční situaci podniku, je identifikátorem bankrotu 

ĚKislingerová, 2001ě.  

Uspokojivou finanční situaci podniku vyjad uje hodnota Z-skóre v tší než 2,řř. 

Výsledek od 1,Ř1 do 2,řř vypovídá o nevyhran né finanční situaci, mluvíme o šedé 

zón . Pokud je hodnota Z-skóre menší než 1,81 má firma velké finanční problémy  

a očekává se bankrot ĚSedláček, 1řřŘě. 

Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akciemi: 

Zi = 1,2 × A + 1,4 × B + 3,3 × C + 0,6 × D + 1,0 × E 

kde: A = pracovní kapitál / celková aktiva 

 B = zisk po zdan ní / celková aktiva 

 C = zisk p ed zdan ním a úroky (EBIT) / celková aktiva 

 D = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 

 E = celkové tržby / celková aktiva 
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Interpretace výsledků Z-skóre: 

Z > 2,99  m žeme p edvídat uspokojivou finanční situaci 

1,81 < Z ≤ 2,99 šedá zóna nevyhran ných výsledk  

Z ≤ 1,81  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

Z-skóre pro ostatní firmy: 

Zi = 0,717 × A + 0,847 × B + 3,107 × C + 0,420 × D + 0,998 × E 

kde: A = pracovní kapitál / celková aktiva 

 B = zisk po zdan ní / celková aktiva 

 C = zisk p ed zdan ním a úroky ĚEBITě / celková aktiva 

 D = základní jm ní / celkové dluhy 

 E = celkové tržby / celková aktiva 

Interpretace výsledků Z-skóre: 

Z > 2,9   m žeme p edvídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,ř  šedá zóna nevyhran ných výsledk  

Z ≤ 1,2   firma je ohrožena vážnými finančními problémy ĚSedláček, 1řřŘě 

Využití modelu profesora ůltmana v podmínkách České republiky je spíše pouze 

výpočtem koeficientu, jehož výsledek o možnostech bankrotu je diskutabilní. Proto 

docházelo k pokus m model upravit pro podmínky České republiky. Tím je model IN – 

index d v ryhodnosti ĚR čková, 2010ě. 

Model IN: 

IN = 0,15 × ů + 0,11 × B + 4,61 × C + 0,72 × D + 0,10 × E + 55,Řř × F 

kde:  A = aktiva / cizí zdroje 

 B = EBIT / úroky 

 C = EBIT / celková aktiva 

 D = tržby / celková aktiva 
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 E = ob žná aktiva / krátkodobé závazky 

 F = závazky po splatnosti / tržby 

Interpretace výsledků indexu IN: 

IN > 2  m žeme p edvídat uspokojivou finanční situaci 

1 < IN ≤ 2 šedá zóna nevyhran ných výsledk  

IN ≤ 1  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

2.8 Metody ocenění podniku 

Následující metody oceňování podniku, kterými se budeme zabývat: 

 Metody založené na analýze trhu 

 Metody ocen ní na základ  analýzy majetku 

 Metody na základ  analýzy výnos  

 Kombinované metody 

2.8.1 Metody založené na analýze trhu 

Tyto metody jsou nejznám jšími pro b žného občana, kdykoliv n co prodává, zjišťuje, 

jakou cenu bude požadovat ĚMa ík, 2011ě. 

Přímé ocenění z dat kapitálového trhu – s tímto ocen ním se setkáváme, chceme-li 

ocenit akciovou společnost s ve ejnou nabídkou akcií. Musíme tedy vynásobit aktuální 

cenu akcie počtem akcií určených k prodeji ĚMa ík, 2011ě. 

Ocenění metodou tržního porovnání – toto ocen ní používáme u akciových 

společností bez ve ejné nabídky akcií a neakciových společností. Tržní hodnotu aktiv 

zjišťujeme z informací o jednotlivých cenách nebo tržních hodnotách podobných aktiv. 

Metoda se uplatňuje bez potíží pouze v p ípad , kdy jsou rozdíly mezi aktivy malé 

ĚMa ík, 2011ě. 

2.8.2 Metody ocenění na základě analýzy majetku 

Majetková hodnota společnosti je charakterizována jako souhrn jednotliv  ocen ných 

složek majetku. Odečteme-li od tohoto souhrnu sumu individuáln  ocen ných závazk   
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a dluh , získáme hodnotu čistého obchodního majetku. P edpokládá-li se trvalá 

existence společnosti, dostáváme se k ocen ní na going concern principu, tedy principu 

reprodukčních cen nebo také na principu substanční hodnoty. Pokud se nep edpokládá 

existence podniku v budoucnu, dostáváme se k likvidační hodnot  ĚMa ík, 2001ě. 

Majetkové ocenění za předpokladu pokračování podniku 

2.8.2.1 Metoda účetní hodnoty 

Zde si pokládáme otázku, za kolik byl majetek doopravdy po ízen Ěprincip historických 

ceně. Dochází zde k odchylce od ekonomické reality u dlouhodobého majetku. Účetní 

ocen ní má v podniku pouze úlohu doplňkovou. 

2.8.2.2 Metoda substanční hodnoty na principu reprodukčních cen 

Zjišťujeme, kolik by stálo znovuvybudování podniku od základ . Rozd lujeme 

substanční hodnotu brutto a netto. Substanční hodnoty brutto dosáhneme tak,  

že zjistíme aktuální reprodukční ceny stejného nebo podobného majetku a ty ponížíme  

o opot ebení. Pokud od této hodnoty, hodnoty brutto, odečteme dluhy, zjistíme 

substanční hodnotu netto. Úplnou substanční hodnotu podniku bychom zjistili, pokud 

bychom vyčíslili veškeré náklady na znovuvybudování podniku v tentýž stavu, 

ke kterému je k datu ocen ní. Úplnou substanční hodnotu lze v praxi zjistit zcela 

výjimečn . Neúplná substanční hodnota v praxi p evažuje a zjistíme ji tak,  

že do výpočtu substanční hodnoty zahrneme pouze samostatn  vymezitelný  

a manipulovatelný majetek, hmotný i nehmotný ĚMa ík, 2011ě. 

2.8.2.3 Metoda substanční hodnoty na principu úspory nákladů 

Metoda se využívá v p ípad , rozhoduje-li se investor mezi koupí podniku  

a vybudováním nového podniku. U této metody nedochází k žádnému izolovanému 

ocen ní jednotlivých položek majetku, jako tomu je u metody substanční hodnoty 

založené na reprodukčních nákladech. Pracujeme s pen žními toky spojenými 

s jednotlivými majetkovými položkami.  
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Majetkové ocenění, nepředpokládáme-li dlouhodobější existenci podniku 

2.8.2.4 Metoda likvidační hodnoty 

Tato metoda p ichází v úvahu, kdy podnik nemá p íznivé vyhlídky do budoucna,  

kdy majetek bude rozd len, rozprodán, p ípadn  zlikvidován ĚMa ík, 2011ě.  

Množství prost edk  nabytých prodejem určitých majetkových částí se nazývá 

likvidační hodnota. Likvidační hodnota je sumou prodejních cen jednotliv  

prodávaných aktiv sníženou o odm nu likvidátora ĚKislingerová, 2001ě.  

Výpočet likvidační hodnoty podniku ĚMa ík, 2011ě 

+ Příjmy z prodeje majetku ĚPokud se očekává, že odprodej potrvá určitou 

dobu, nebo se p edpokládá postupný rozprodej majetku, je t eba počítat 

současnou hodnotu p íjm  z prodeje majetku.) 

- Výdaje: na vyrovnání dluh , na úhradu náklad  na likvidaci, na úhradu 

p ípadných daní z p íjm  z odprodeje majetku a daní z p evodu nemovitostí. 

± Pokud podnik pokračuje n jakou dobu v činnosti, je t eba kalkulovat běžné 

podnikové příjmy a výdaje, p ípadn  i p echodn  nezbytné výdaje investiční. 

 

2.8.3 Metody na základě analýzy výnosů 

Metody na základ  analýzy výnos  jsou charakteristické tím, že hodnota statku  

je definována očekávaný užitkem pro jeho majitele, tedy očekávanými výnosy ĚMa ík, 

2011). 

Dochází k vým n  zdroj  za očekáváný budoucí prosp ch, užitek, kdy jeho parametry 

se pouze odhadují a jeho výše není jistá ĚKislingerová, 2001ě. 
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2.8.3.1 Metoda diskontovaného cash-flow (DCF) 

Metoda diskontovaného cash-flow neboli metoda diskontovaných peněžních toků  

je hlavní výnosovou metodou. Pen žní toky jsou reálným p íjmem, tzn. vyjád ením 

užitku z vlastn ného podniku. 

T i zp soby výpočtu výnosové hodnoty metodou DCF: 

 metoda entity, 

 metoda equity, 

 metoda APV. 

Cílem t chto metod je určit hodnoty čistého obchodního majetku nebo v mezinárodní 

terminologii hodnotu vlastního kapitálu. Metody se odlišují tím, jakým zp sobem 

k hodnot  vlastního kapitálu dojdeme ĚMa ík, 2011ě. 

Výpočet metodou DCF entity je následující. Vycházíme z pen žních tok  a jejich 

diskontováním obdržíme hodnotu podniku jako celku. Poté odčítáme hodnotu cizího 

kapitálu ke dni ocen ní a získáváme hodnotu vlastního kapitálu. U metody DCF APV 

nejprve zjišťujeme hodnotu společnosti jako celku, jako sumu dvou úspor z úroku.  

Pak odečteme cizí kapitál a dostaneme hodnotu netto. Metoda DCF equity vychází 

z pen žních tok , které jsou k dispozici pouze vlastník m podniku. Jejich 

diskontováním dostaneme hodnotu vlastního kapitálu ĚMa ík 2011ě.   

Výpočet hodnoty podniku podle metody DCF: 

1. sestavení finančního plánu dle analýzy zisku a ztrát z p edcházejících období, 

2. výpočet prognózovaných pen žních tok , 

3. stanovení diskontní míry, 

4. výpočet hodnoty podniku ĚHálek, 200řě. 

Výpočet očekávaných peněžních toků (FCFF) 

Ve finančním plánu jsou k dispozici prognózy cash flow z provozní činnosti, cash flow 

z investiční činnosti, cash flow z finanční činnosti, cash flow celkového. K oceňování 
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není žádná z t chto metod použitelná. Pot ebujeme zjistit, jakou částku pen z m žeme 

vzít ze společnosti, aniž bychom p ímo narušili jeho podnikatelskou činnost, toto nám 

íká volný pen žní tok ĚMa ík, 2011ě. 

Výpočet volného peněžního toku FCFF ĚMa ík, 2011ě 

Tab. č. 2: Volný peněžní tok FCFF ĚZdroj: vlastní zpracování dle Ma ík, 2011, s. 170ě 

1. + Korigovaný provozní výsledek hospoda ení p ed dan mi     

2. - Upravená daň z p íjm            

3. 
= 

Korigovaný provozní výsledek hospoda ení po 
daních 

    
  

4. + Odpisy 
      

  

5. 
+ 

Ostatní náklady započtené v provozní VH, které nejsou výdaji v b žném 
období 

6. = P edb žný pen žní tok z provozu         

7. - Investice do upraveného pracovního kapitálu Ěprovozn  nutnéhoě   

8. - Investice do po ízení dlouhodobého majetku Ěprovozn  nutnéhoě   

9. = Volný peněžní tok           

 

Určení diskontní míry 

Diskontní míra p evádí budoucí výnosy na současnou hodnotu. Vyjad uje očekávanou 

výnosnost investic v čase a bere v úvahu také míru rizika spojenou s investicí do nákupu 

akcií společnosti ĚKislingerová, 2001ě. 

Pro výpočet diskontní míry použijeme pr m rné vážené náklady na kapitál. 

Výpočet WACC 

= + −   

kde:  = vlastní náklady na kapitál 

 E  = vlastní kapitál 

 C = celkový kapitál ĚE+Dě 

  = cizí náklady na kapitál 
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 D = cizí kapitál 

 t = sazba dan  z p íjmu  

Vlastní výpočet hodnoty podniku 

Očekáváme-li, že podnik bude fungovat nekonečn  dlouho, je nemožné plánovat 

pen žní toky pro jednotlivá léta. Použijeme metodu dvoufázovou. V první fázi 

vytvo íme budoucí odhad volného pen žního toku pro jednotlivá léta. Druhá fáze začíná 

od konce první fáze a pokračuje do nekonečna, nazýváme ji pokračující hodnotou 

ĚMa ík, 2011ě. 

=  ∑ + ��
=1 + + � � 

kde:  T = délka první fáze v letech 

 PH = pokračující hodnota 

 ik  = kalkulovaná úroková míra na úrovni WůCC  

2.8.3.2 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizace zisku je základním a nejjednodušším modelem pro stanovení 

hodnoty podniku. Tato metoda vychází z minulé výkonnosti podniku. Hodnotu podniku 

odvozujeme z trvale udržitelné úrovn  zisku podniku ĚKislingerová, 2001ě. 

Tato metoda je metodou netto (nebo equity), tzn., že výnosová hodnota je vypočtena 

z výnos  pouze pro vlastníky ĚMa ík, 2011ě. 

Výpočet metody kapitalizace zisku 

=  

kde:  HP = hodnota podniku 

ez = trvale dosažitelný zisk odvozený od minulého vývoje 
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r = míra kapitalizace 

Podmínky pro použití tohoto modelu závisí na: 

 nekonečn  dlouhé dob  trvání společnosti, 

 d v rné znalosti výsled  firmy v minulosti Ěvýsledky za období t í až p ti let), 

 investice jsou uvažovány do výše odpis  ĚKislingerová, 2001ě. 

2.8.4 Kombinované metody 

Tyto metody pracují s výsledky d íve zmín ných metod, jsou odvozeny od metod 

substančních, výnosových, majetkových nebo jsou jejich kombinací ĚKislingerová, 

2011). 

2.8.4.1 Schmalenbachova metoda, metoda střední hodnoty 

Tato metoda je známá také jako metoda obchodníků a praktiků. Hodnota podniku je 

tvo ena jak vloženými statky a výkony do společnosti, tak i budoucím výnosem. 

Výpočet metody Schmalenbachovy 

 =  ℎ  ý + ℎ  
 

Musíme zd raznit, že hodnota výnosu je stanovena metodou kapitalizace zisku (tj. 

trvale dosažitelný ziskě a hodnota substance je substanční hodnota netto, tedy jedná se o 

tržní hodnotu vlastního jm ní ĚKislingerová, 2011ě. 

2.8.4.2 Metoda vážené střední hodnoty 

Metoda je kombinací výpočtu tržní hodnoty podniku na základ  váhy stavových  

a tokových veličin. Tato metoda je v praxi hojn  zavád na. 

Výpočet metody vážené střední hodnoty 

 �  = 1 × + − 1  ×  
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kde: S = hodnota podniku stanovená substanční hodnotou 

 V = hodnota podniku stanovená výnosovou metodou 

 v1 = koeficient vyjad ující váhu substanční hodnoty 

Nejvíce je využívána hodnota v1 = 0,5. Hrozí-li riziko budoucích výnos , použije se 

nap íklad hodnota v1 = 0,7. U obor , kde p evažuje ve struktu e aktiv podíl hmotného 

investičního majetku, je p id lena vyšší váha hodnot  substance ĚKislingerová, 2011ě. 

2.8.4.3 Metoda nadzisku, superzisku 

Tato metoda vychází z toho, že společnost musí vytvá et vyšší zisk, než je zisk  

na úrovni alternativního bezrizikového výnosu. Metoda kapitalizovaný nadzisk nebo 

superzisk určuje jako rozdíl mezi ziskem, kterého by majitel dosáhl z investovaného 

kapitálu bez rizika a vyprodukovaným ziskem podniku ĚKislingerová, 2011ě. 

Výpočet metody nadzisku, superzisku 

=  − �  ×   � 2  

kde: H = hodnota podniku 

 Z = trvale udržitelný zisk 

 ik = kalkulovaný bezrizikový výnos 

 � 2 = výnosová míra 

 S = hodnota substance 
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2.8.5 Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Vložené prost edky produkují svým investor m hodnotu v p ípad , že její očekávaná 

výnosnost je vyšší než náklady na kapitál (Higgins, 1997). EVA v podstatě rozvíjí pojem 

nákladů na kapitál jako imperativ směrem k oceňování ekonomické výkonnosti, a to 

v tom smyslu, že nějaká společnost nebo její divize vytváří hodnotu pro své vlastníky 

pouze tehdy, když její provozní příjem (zisk, výnos) převyšuje náklady na použitý kapitál 

(Higgins, 1997, s. 306). 

Výpočet EVA 

= − ×  

kde:  

NOPAT = provozní výsledek hospoda ení po zdan ní  

WACC = vážené pr m rné náklady na kapitál 

C  = celkový investovaný kapitál 
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3 Analýza současného stavu 

ůnalytická část se zabývá p edstavením oceňované společnosti, kterou je společnost 

ABC s. r. o. Zprvu je provedena analýza obecného a oborového okolí, dále finanční 

analýza a nakonec SWOT analýza společnosti. 

3.1 Základní informace o společnosti 

 

Obchodní společnost: ABC s. r. o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: zámečnictví, nástrojá ství, velkoobchod s hutním materiálem  

Datum vzniku: 1992 

Počet společníků: 3 

Základní kapitál: 1 050 000 Kč 

Počet zaměstnanců: 33 (justice.cz, 2014) 

Společnost byla založena v roce 1řř2, p edm tem podnikání se stal obchod s hutním 

materiálem. O čty i roky pozd ji rozší ila svou činnost o výrobu tvarových výpalk  

z plech  laserem, plazmou, autogenem na CNC pálících strojích a o další služby s touto 

produkcí související Ěohraňování, tryskání, dopravu atd.ě Mezi hlavní zákazníky 

společnosti se adí strojírenské společnosti z tuzemska, také firmy z N mecka, 

Holandska, Polska, Rakouska a Švédska. Společnost je držitelem certifikátu dle normy 

ČSN EN ISO ř001:200ř (ABC s. r. o., 2014)  

3.2 Strategická analýza 

P ed ocen ním podniku bychom se m li zam it na to, jak je podnik ovlivňován 

vn jším okolím, ale také provést analýzu vnit ního potenciálu podniku. 

3.2.1 Analýza vnějšího potenciálu (obecného okolí - makroprostředí) 

Vn jší p sobení z okolí podnik nem že nijak výrazn  ovlivnit. M že provést SLEPT 

analýzu, pomocí které zjistí faktory, které na n j p sobí Ěsociální, legislativní, 

ekonomické, politické, technologickéě. 
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Sociální faktory 

Demografické charakteristiky:  

K 31. zá í 2015 žilo na území České republiky 10 546 120 obyvatel ĚČeský statistický 

ú ad, 2015ě. Oproti p edešlému roku 2014 je zaznamenán mírný nár st o cca Ř 000 

obyvatel, který je zp soben nár stem počtu novorozeňat o cca 3000 a migrací  

a snížením počtu úmrtí cca o 4000 ĚČeská televize, 2015ě. 

Makroekonomické charakteristiky trhu práce:  

Pr m rná mzda se zvyšuje, roste tedy životní úroveň, ve 2. čtvrtletí roku 2015 činila 

pr m rná mzda 26 2Ř7 Kč, to je o 3,4 % ĚŘ75 Kčě více než ve stejném období v roce 

p edcházejícím.  

Spot ebitelské ceny narostly o 0,7 %, reáln  se tedy mzda zvýšila o 2,7 % (Kurzy, 

2015).  

Nezam stnanost od roku 2010 postupn  klesá s výjimkou roku 2012. Viz následující 

tabulka. V roce 2015 byl zaznamenán výrazný pokles oproti roku 2014.  

Došlo ke zlepšení hospodá ské situace (Finance, 2015). 

Tab. č.  3: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2010 – 2015 ĚZdroj: vlastní zpracování dle Finance, 2015ě 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nezaměstnanost k 31. 12. (v %) 9,6 8,6 9,4 8,2 7,5 5,9 

 

Legislativní faktory 

Podniky jsou ovlivňovány zm nami v zákonných normách jako nap . v obchodním 

právu, daňových zákonech, deregulačních opat eních, legislativních omezeních  

a právních úpravách pracovních podmínek (Zich, 2007).  
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V zákon  o dani z p íjm  došlo od roku 2015 ke zm n  v oblasti uplatňování 

výdajových paušál , rozší ily se limity. Dosud platila maximální výše výdaj  pouze  

pro paušály ve výši 30 a 40 %, nov  došlo ke zvýšení i ve zbylých dvou kategoriích, 

tedy u paušálu ve výši 60 a Ř0 %. Kritériem je maximální p íjem do 2 mil. Kč ĚPatria, 

2015). 

Dále došlo ke zvýšení daňového zvýhodn ní na vyživované dít , ročn  je to tedy 13 404 

Kč na jedno dít , 15 Ř04 na druhé dít  a 17 004 Kč ročn  na t etí a každé další dít . 

V zákon  o DPH byla vytvo ena druhá snížená sazba dan  ve výši 10 % na kojeneckou 

výživu a potraviny pro malé d ti, potraviny pro nemocné celiakií a fenylketonurií, 

léčiva pro humánní, veterinární účely a tišt né knihy a hudebniny (Patria, 2015). 

Základní hodinová minimální mzda se zvyšuje na 55 Kč z p edcházejících 50,60 Kč. 

Minimální mzda za m síc tedy činí ř 200 Kč, došlo k nár stu o 700 Kč (Patria, 2015).  

Ekonomické faktory  

Rychlý r st ekonomiky ČR pokračuje i v roce 2015. Meziroční r st reálného HDP 

vystoupal až na 4,6 %, to je nejvyšší hodnota od roku 2007. V roce 2016 by se m l r st 

snížit až na 2,7 %. Ekonomický r st je i nadále tažen p edevším domácí poptávkou. 

Zvyšuje se spot eba domácností, která je podpo ena nízkou inflací a zlepšením situace 

na trhu práce ĚMinisterstvo financí ČR, 2015ě. 

Nízká inflace je zap íčin na poklesem cen minerálních paliv a nízkou inflací 

v celosv tovém m ítku. V roce 2016 se odhaduje její nár st na 1,1 %. P ízniv jší 

situace na trhu práce je díky rostoucí zam stnanosti a klesající nezam stnanosti.  

ĚMinisterstvo financí ČR, 2015ě. 

Jedním z d vod  r stu, kdy se jedná o jednorázové faktory, české ekonomiky je  

i čerpání prost edk  z fond  EU z období let 2007 – 2013, které je možné čerpat  

do roku 2015. Dalším d vodem je fiskální stimulace nebo pozitivní nabídkový šok 

v podob  propadu cen ropy ĚMinisterstvo financí ČR, 2015ě. 
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Pro rok 2016 jednorázové faktory budou ustupovat, dojde k ukončení financování 

projekt  z minulého programového období. Fiskální politika se p edpokládá restriktivní, 

aby docházelo ke snižování deficitu státního rozpočtu. Globální ceny minerálních olej  

se mírné zvýší, ale z stanou na nízké úrovni. Ekonomický vývoj roku 2016 by m l 

vykazovat standardní podmínky a možnosti ekonomiky ČR ĚMinisterstvo financí ČR, 

2015). 

Následující tabulka p evzatá z webových stránek Ministerstva financí České republiky 

zobrazuje hlavní makroekonomické indikátory a jejich predikci. 

Tab. č.  4: Hlavní makroekonomické indikátory ĚZdroj: Ministerstvo financí, 2015ě 

 

Politické faktory 

V p ípad , že by došlo ke zm nám v politickém systému České republiky, nem lo by 

dojít k žádným razantním zm nám s výrazným dopadem pro české podniky a jejich 

produkci. Současná vláda se však považuje za stabilní a nep edpokládá se možnost 

vyslovení její ned v ry a následné nové volby.  
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Programové cíle pro rok 2015 ĚVláda, 2015ě: 

 podpora hospodá ského r stu, 

 zahájení čerpání nových evropských fond , 

 dokončení prací na zrušení nepovedeného druhého penzijního pilí e, 

 prosazení zákona o sociálním bydlení, 

 prosazení zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví, 

 prosazení zákona o prokazování p vodu majetku  

 prosazení zákona o elektronické evidenci tržeb ĚEETě, jež by m l zjednodušit 

výb r daní. 

Technologické faktory 

Dnešní technologické pokroky umožňují zjednodušení výroby i její p ípravu. 

S nástupem nejnov jších softwarových program  mohou společnosti vytvá et výrobní 

výkresy v technologickém za ízení. Nap íklad dochází k preciznosti a rychlosti ezání 

plech , profil  a k pálení tvarových výpalk  za pomocí laserových technologií nebo 

pálení pálícími stroji s použitím plazmy, sm si plyn  kyslík  a propanu. Takováto 

nejnov jší technologická za ízení skýtají značné výdaje pro společnost. ůby společnost 

byla konkurence schopná s kvalitními a konkurujícími výrobky, je t eba se p izp sobit 

novinkám v technologiích na trhu. Co se týče výzkumu a vývoje nebo malých  

a st edních podnik , Česká republika je financuje ze státního rozpočtu státními 

dotacemi a programy podpory. 

3.2.2 Analýza vnitřního potenciálu (oborového okolí - mikroprostředí)  

ůnalýza vnit ního potenciálu Ěmikroprost edíě se provádí nejčast ji za pomoci 

Porterova p tifaktorového modelu konkurenčního prost edí. P t základních faktor  

p sobících na strategickou pozici firmy: vyjednávací síla zákazník , vyjednávací síla 

dodavatel , hrozba vstupu nových konkurent , hrozba substitut , rivalita firem 

p sobících na daném trhu ĚKe kovský, Vykyp l, 2003ě. 
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Společnost ABC s. r. o. p sobí na trhu technologického zpracování plechů, výroby 

tvarových výpalků z plechů laserem, plazmou, autogenem na CNC pálících 

strojích. 

Porterův model konkurenčního prostředí 

Na základ  teoretických poznatk  o Porterov  modelu konkurenčního prost edí  

na společnost p sobí tyto následující faktory. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost ůBC s. r. o. si vytvo ila širokou paletu zákazník  zabývajících se nap .:  

 výrobou zdravotní techniky - DRUMEL a Co. s. r. o.,  

 výrobou kolejových vozidel – CZ LOKO, a. s. 

 výrobou ocelových konstrukcí a odlitk  – Svoboda TMS, s. r. o. 

 prodejem a d lením hutního materiálu, hran ním plechu, atd. – AGRESS, s. r. o. 

P edcházející výčet odb ratel  znázorňuje nejv tší odb ratele společnosti, dále 

společnost dodává zákazník m zabývajícím se výrobou: regál , výtah , 

vysokozdvižných vozík , nástaveb pro nákladní automobily, kovového nábytku, 

dopravník  a elevátor , lanovek a vlek , zem d lských stroj , stavebních stroj , 

um leckého kování, ocelových konstrukcí a je áb  ĚABC s. r. o., 2015).  

Vyjednávací síla zákazník  není až tak silná, jelikož má společnost velký počet 

odb ratel . Společnost si zakládá na dobrých obchodních vztazích a poskytuje v rnostní 

slevy. Výroba je obtížn jší po stránce technického za ízení a kvalifikovaných 

zam stnanc , náklady na zm nu odb ratele bych tak mohly být vyšší. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi nejv tší dodavatele železných a nerezových plech  společnosti pat í: 
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 Ferona, a. s., 

 ArcelorMittal Ostrava a. s., 

 IT Bohemia, spol. s r. o., 

 OCELSERVIS CZ s. r. o., 

 BE Group s. r. o., 

 RAVEN CZ a. s. 

Společnost m že odebírat v podstat  od kteréhokoliv dodavatele železných  

a nerezových plech .  Na trhu je takovýchto dodavatel  mnoho, tudíž dodavatelé nemají 

velkou vyjednávací sílu a o koupi se společnost rozhoduje na základ  ceny. ůvšak je 

jisté, že společnost odebírá rad ji od ov ených dodavatel , kte í jsou spolehliví  

a dodávky dodávají včas a bez v tší problém . 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurent  není v tomto odv tví p íliš velká. Je to z d vodu 

vysokých vstupních náklad  a investic do speciálních stroj  v ádech desítek milión  

korun. Pom rn  vysoké jsou také náklady na po ízení nebo pronájem prostor, hal  

na skládání materiálu, velkých tabulí plechu a železa v délce až 12- ti metr . Společnost 

má již vybudované dobré jméno na trhu a silnou základnu klientely. 

Hrozba substitutů 

Vlastnosti železa, se kterým společnost pracuje, se nedají nahradit jiným materiálem, 

nabízí se tu využití d eva nebo plastu. ůle tam je nedostačující odolnost a trvanlivost. 

Stávající odb ratelé by ani jeden z materiál  pro sv j p edm t činnosti Ěd evo  

nebo plastě nemohli využívat, hrozba substitut  je zde malá. 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Nejv tšími konkurenty na trhu jsou společnosti JONTECH s. r. o. a KOVOMONT 

Pardubice s. r. o. Společnost ůBC s. r. o. poskytuje vysoce kvalitní výrobky a služby, 

sleduje a p izp sobuje se technologickým inovacím, nemusí se tedy p íliš obávat 

stávající konkurence. Hrozbou by tak jedin  mohlo být výrazné snížení cen konkurent  
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pro odb ratele, ale to není pravd podobné, chce-li konkurence pln  pokrývat své 

náklady. 

3.3 Finanční analýza 

Finanční analýza nebo také analýza finančního zdraví podniku v této práci je provedena 

dle finančních výkaz  společnosti ůBC s. r. o. za období roku 2011 – 2014. Údaje 

z výkaz  jsou uvedeny vždy k datu 31. 12. p íslušného roku. 

3.3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

ůbsolutní ukazatele jsou údaji obsaženými v účetních výkazech. Účetními výkazy  

pro pot eby analýzy absolutních ukazatel  jsou rozvaha (kde je k určitému datu uvedena 

hodnota majetku a kapitáluě a výkaz zisku a ztráty Ěznázorňuje dosažený hospodá ský 

výsledek za b žné a minulé účetní obdobíě. Rozvaha je tvo ena veličinami stavovými. 

Výkaz zisk  a ztrát, jakož i výkaz cash flow je tvo en veličinami tokovými 

ĚKislingerová, 2001ě. 

3.3.1.1 Vertikální analýza rozvahy 

Složení rozvahy za období let 2011 – 2014 je znázorn no v následujících dvou 

tabulkách č. 4 a č. 5. 

Tab. č. 5: Vertikální analýza aktiv 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  účetních výkaz  

společnosti ůBC s. r. o.ě 

Vertikální analýza AKTIV (v %) 

  Rok 

2011 2012 2013 2014 

AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý majetek 15,39 12,79 11,96 12,25 

Ob žná aktiva 44,43 56,76 69,16 70,75 

Ostatní aktiva 40,18 30,45 18,88 17,00 

 

Z vertikální analýzy aktiv m žeme vysledovat, že dlouhodobý majetek se p íliš nem nil 

a byl nejnižší položkou aktiv. Nejv tší položku aktiv za celé sledované období 

p edstavují ob žná aktiva, která se v pr b hu let zvyšovala, a která byla nejvíce tvo ena 
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krátkodobými pohledávkami z obchodních vztah  z d vodu nesolventnosti odb ratel   

a finančními prost edky v pokladn . V ostatních aktivech, které se snižovaly, hrály 

nejv tší roli v prvním roce náklady p íštích období v částce asi Ř mil Kč, kam spadal 

leasing na stroj pro opracování materiálu, pojistné, platby za odpady a od roku 2012 už 

to byly p íjmy p íštích období, kam pat ila p jčka fyzické osob  za 5 a p l mil. Kč, 

která nebyla b hem sledovaných 4 let splacena. Následující graf zobrazuje vývoj aktiv. 

 

Graf č. 1: Vývoj aktiv 2011 – 2014 (Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

Tab. č. 6: Vertikální analýza pasiv 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  účetních výkaz  

obchodní společnosti ůBC s. r. o.ě 

Vertikální analýza PASIV (v %) 

  Rok 

2011 2012 2013 2014 

PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 37,34 37,92 35,97 35,72 

Cizí zdroje 62,66 62,08 64,03 64,28 

 

Ve vývoji pasiv nedošlo k žádným výrazným zm nám. Pom r vlastního kapitálu 

k cizím zdroj m je v p ibližn  40:60. Kapitálová struktura je tvo ena p edevším cizími 

zdroji. Společnost tedy nemá konzervativní p ístup, co se týká financování. Ve vlastním 

kapitálu jsou nejv tší položkou kapitálové fondy a druhou nejv tší položku zaujímá 
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základní kapitál společnosti. Nejv tší podíl na cizích zdrojích mají krátkodobé závazky 

z obchodních vztah , jiné závazky a závazky ke společník m. Struktura pasiv je 

p ehledn  zobrazena v následujícím grafu. 

 

Graf č. 2: Vývoj pasiv 2011 – 2014 (Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

3.3.1.2 Horizontální analýza rozvahy 

Provedená horizontální analýza rozvahy znázorňuje v tabulkách č. 6 a 7 procentuální  

a absolutní zm ny položek aktiv a pasiv v letech 2011 – 2014. 

Ve sledovaném období m la celková aktiva nestálý trend, ten byl zp soben zm nami 

v ob žném majetku, který má nejv tší podíl na celkových aktivech. Krátkodobé 

pohledávky postupn  rostly, ale oproti prvnímu roku již mírným tempem. Samostatné 

movité v ci a soubory movitých v cí, postupn  klesaly vlivem opot ebení.  

Krátkodobý finanční majetek kolísal. Pokladna vykazovala vysoká čísla, společnost si 

cht la zajistit likviditu, tedy být schopna hradit své závazky. Ale bankovní účty jsou  

od roku 2012 v záporných hodnotách až -4 mil. Kč, to je zp sobeno čerpáním 

kontokorentu a revolvingového úv ru od banky. 
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Graf č. 3: Vývoj vybraných položek aktiv 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Tab. č. 7: Horizontální analýza aktiv 2011 - 2014 ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  účetních výkaz  

obchodní společnosti ůBC s. r. o.ě 

Horizontální analýza AKTIV (v tis. Kč) 
  změna 2011/2012 změna 2012/2013 změna 2013/2014 

absolutně % absolutně % absolutně % 

AKTIVA CELKEM 302 0,88 2461 7,08 -3885 -10,44 

Dlouhodobý majetek -857 -16,16 4 0,09 -368 -8,27 

Dlouhodobý nehmotný majetek -202 -85,59 0 0,00 0 0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek -654 -12,91 3 0,07 -367 -8,31 

Pozemky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Stavby 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Samostatné movité v ci -615 -13,74 -34 -0,88 -367 -9,59 

Oběžná aktiva 4422 28,89 6011 30,47 -2158 -8,38 

Materiál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zboží -551 -18,90 949 0,40 -290 -8,75 

Krátkodobé pohledávky 7872 122,92 4551 31,88 861 4,57 

Krátkodobý finanční majetek -2900 -48,45 510 16,53 -2728 -75,88 
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Pasiva jsou tvo ena p edevším cizími zdroji. Celková pasiva se postupn  navyšovala  

až do roku 2013, tento nár st byl zp soben závazky z obchodních vztah , které rostly 

díky zhoršující se platební morálce.  

Krátkodobé závazky jsou vysoké, v posledních dvou letech činí p es 1Ř mil. Kč, protože 

společnost čeká na úhradu pohledávek od odb ratel . Do jiných závazk  pat í leasingy 

na auta a stroj. Závazky ke společník m postupn  klesaly od roku 2011 a v roce 2013  

a 2014 došlo ke snížení o 1 mil Kč, společnost p jčky společník m začala vracet. 

Výsledek hospoda ení b žného účetního období m l nestálý vývoj, ale na úplném konci 

sledovaného období dosáhl nejvyšších hodnot. 

Tab. č. 8: Horizontální analýza pasiv 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracování na základ  účetních výkaz  

obchodní společnosti ůBC s. r. o.ě 

Horizontální analýza PASIV (v tis.) 
  změna 2011/2012 změna 2012/2013 změna 2013/2014 

absolutně % absolutně % absolutně % 

PASIVA CELKEM 301 0,87 2462 7,08 -3885 -10,44 

Vlastní kapitál 314 2,44 206 1,56 -1481 -11,07 

Základní kapitál 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zákonný rezervní fond 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VH minulých let 955 3080,65 314 31,85 231 17,77 

VH b žného účetního období -641 -67,12 -84 -26,75 1864 810,43 

Cizí zdroje -13 -0,06 2256 10,46 -2405 -10,09 

Dlouhodobé závazky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Krátkodobé závazky -583 -2,80 1255 5,83 -1533 -7,13 

Bankovní úv ry a výpomoci 570 75,40 1001 75,49 -872 -37,47 
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Graf č. 4: Vývoj vybraných položek pasiv 2011 - 2014 (Zdroj: vlastní zpracováníě 

Graf č.  

3.3.1.3 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

V níže uvedené tabulce č. Ř je vyjád ena struktura VZZ za období let 2011 – 2014. 

Základnou pro výpočet byly zvoleny celkové výnosy v jednotlivých letech. 

Tab. č.  9: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 2011 – 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování na základ  

účetních výkaz  Obchodní společnosti TVK s. r. o.ě 

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty (v %) 
  Rok 

2011 2012 2013 2014 

Výnosy celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tržby za prodej zboží 89,54 79,44 81,31 82,60 

Náklady vynaložené na prodané zboží 56,94 51,62 49,46 52,31 

Výkony 5,32 3,22 3,74 5,59 

Výkonová spot eba 16,32 14,68 16,01 14,21 

P idaná hodnota 21,60 16,35 19,59 21,67 

Osobní náklady 16,37 14,46 15,96 16,50 

Dan  a poplatky 0,07 0,07 0,07 0,07 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 2,00 1,23 1,10 1,17 

Tržby z prodeje dl. majetku 0,00 0,17 0,49 0,00 

Z statková cena prodaného dl. majetku 0,00 0,00 0,01 0,00 

Ostatní provozní výnosy 5,09 17,14 14,44 11,75 
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Ostatní provozní náklady 5,93 16,80 15,92 12,35 

Provozní výsledek hospodaření 2,41 1,09 1,45 3,27 

Výnosové úroky 0,00 0,00 0,00 0,01 

Nákladové úroky 0,78 0,67 0,86 0,77 

Ostatní finanční výnosy 0,04 0,03 0,02 0,06 

Ostatní finanční náklady 0,58 0,55 0,49 0,51 

Finanční výsledek hospodaření -1,31 -1,19 -1,33 -1,21 

Daň z p íjmu za b žnou činnost 0,00 0,00 0,00 0,14 

VH za účetní období 1,21 0,36 0,29 2,44 

VH před zdaněním 1,21 0,36 0,29 2,58 

 

Nejv tší část výnos  tvo ily za celé období tržby za prodej zboží, až ř0 % v prvním 

roce. Společnost se tedy zabývá p edevším prodejem zboží. Osobní náklady se m nily 

v závislosti na zm n  tržeb za zboží.  

Podíl ostatních provozních náklad  a výnos  vzrostl v druhém roce a t etím roce,  

kdy došlo k poškození majetku společnosti ze strany zam stnance, a pojišťovna 

vyplatila jen část pohledávky. 

Finanční výsledek hospoda ení je záporný, společnost nemá ve finanční oblasti žádné 

výrazné výnosy. Výsledek hospoda ení za účetní období dosáhl nejvyšších hodnot 

v posledním roce.  

3.3.1.4 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

V tabulce č. ř m žeme sledovat meziroční zm ny ve VZZ absolutní i procentuální.  

Tab. č. 10: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 2011 – 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování  

na základ  účetních výkaz  Obchodní společnosti TVK s. r. o.ě 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty (v tis.) 
  změna 2011/2012 změna 2012/2013 změna 2013/2014 

absolutně % absolutně % absolutně % 

Výnosy celkem 7 811 9,92 -6 276 -7,25 5 523 6,88 

Tržby za prodej zboží -1 744 -2,47 -3 484 -5,07 5 596 8,58 

Náklady vynaložené na 
prodané zboží -153 -0,34 -4 977 -11,14 5 178 13,05 

Výkony -1 401 -33,46 214 7,68 1 795 59,83 

Výkonová spot eba -139 -1,08 141 1,11 -655 -5,10 
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P idaná hodnota -2 854 -16,78 1 567 11,07 2 868 18,25 

Osobní náklady -371 -2,88 292 2,33 1 348 10,53 

Dan  a poplatky 7 12,28 -7 -10,94 5 8,77 

Odpisy dl. nehmotného a 
hmotného majetku 

-509 -32,34 -184 -17,28 120 13,62 

Tržby z prodeje dl. majetku 146 0,00 243 165,31 -390 -100,00 

Z statková cena prodaného dl. 

majetku 
0 0,00 11 0,00 -11 -100,00 

Ostatní provozní výnosy 10 818 269,84 -3 239 -21,85 -1 512 -13,05 

Ostatní provozní náklady 9 874 211,66 -1 761 -12,11 -2 181 -17,07 

Provozní výsledek 
hospodaření -950 -50,16 219 23,20 1 640 141,01 

Výnosové úroky 0 0,00 0 0,00 8 0,00 

Nákladové úroky -34 -5,56 112 19,41 -29 -4,21 

Ostatní finanční výnosy -8 -22,86 -10 -37,04 34 200,00 

Ostatní finanční náklady 26 5,74 -84 -17,54 45 11,39 

Finanční výsledek 
hospodaření -2 0,19 -37 3,59 26 -2,44 

Daň z p íjmu za b žnou 
činnost 0 0,00 0 0,00 119 0,00 

VH za účetní období -641 -67,12 -84 -26,75 1 864 810,43 

VH před zdaněním -641 -67,12 -84 -26,75 1 983 862,17 

 

Celkové výnosy m ly kolísavý trend, který zp sobily výkyvy v zakázkách. Nejvíce je to 

znatelné v prvním roce. Tržby za prodej zboží klesaly, až v posledním roce byl 

zaznamenán jejich r st. Tím pádem mají podobný trend i náklady na prodej zboží.  

Osobní náklady se v posledních dvou letech mírn  zvyšovaly s navyšováním počtu 

zam stnanc  a r stem mezd. 

Provozní výsledek hospoda ení klesal, až v posledním roce vzrostl o 141 %. Výsledek 

hospoda ení za účetní období také klesal, v p edposledním roce spadl na 210 tisíc Kč, 

avšak v roce 2014 byl zaznamenán nár st až o Ř10 %, tedy na 2, 2 mil Kč. 

3.3.2 Analýza poměrových ukazatelů 

V analýze pom rových ukazatel , kde dochází k m ení finanční výkonnosti podniku, 

bude provedena analýza ukazatel  rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. 
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3.3.2.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele výnosnosti pom ují zisk dosažený podnikatelskou činností s výší 

investovaných zdroj  Ěmajetek, vlastní kapitál nebo tržbyě. Pro výpočty rentabilit byl 

zvolen zisk p ed zdan ním a úroky ĚEBITě. Pro porovnání s konkurencí v oboru je zde 

uvedena tabulka s pr m rnými dosahovanými hodnotami z kategorie ekonomické 

činnosti  CZ-NACE 25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kov ; obráb ní. 

Tab. č.  11: Vybrané ukazatele rentability 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Vybrané ukazatele rentability (v %) 

  2011 2012 2013 2014 

Rentabilita aktiv (ROA) 4,55 2,56 2,47 6,79 

Rentabilita vlastního kapitálu ĚROEě 12,17 6,76 6,87 8,62 

Rentabilita tržeb ĚROSě 2,10 1,25 1,35 3,80 

 

Tab. č.  12: Vybrané ukazatele rentability 2011 – 2014 CZ-NACE ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Vybrané ukazatele rentability CZ-NACE 25.6 (v %) 

  2011 2012 2013 2014 

Rentabilita aktiv (ROA) 13,53 13,96 14,50 15,32 

Rentabilita vlastního kapitálu ĚROEě 26,42 25,25 26,25 29,03 

Rentabilita tržeb ĚROSě 10,17 10,45 11,52 13,56 

 

Ukazatele rentability aktiv (ROA) jsou významné pro management podniku  

a pro evaluaci managementu podniku. Požadovaná hodnota by m la činit minimáln   

8 %. Ani v jednom roce hodnoty nedosahují hodnot doporučených a už v bec ne hodnot 

CZ-NACE 25.6. Nejvyšších hodnot společnost dosahuje v roce 2014. Hodnota 

v posledním roce vzrostla p ibližn  o 4 %. Nár st byl zp soben snížením aktiv o 4 mil  

a r stem VH p ed zdan ním o necelé 2 mil. Podnik není produkčn  silný a neefektivn  

nakládá s celkovými vloženými aktivy do podnikání. 
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Ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) jsou významné pro majitele podniku  

a pro stávající nebo budoucí možné investory. Výsledná hodnota by m la dosahovat 

hodnot alespoň 10 %. Pouze v roce 2011 společnost dosáhla doporučené hodnoty. 

Pr m rné hodnoty vlastního kapitálu u společností ve stejném odv tví jsou značn  

vyšší. Ukazatele ROE jsou ve všech letech vyšší než ukazatele ROů, to je známka toho, 

že podnik účinn  nakládá s cizími zdroji.  

Ukazatele rentability tržeb (ROS) jsou sm rodatné pro porovnání s konkurencí, pracuje 

s nimi p edevším obchodní editel. Ukazatel vyjad uje, kolik korun čistého zisku 

p ipadá na 1 Kč tržeb. Žádoucí je hodnota nad 10 %, ale je závislá na odv tví. V roce 

2014 byla hodnota nejvyšší, na 1 Kč tržeb p ipadlo 0,03Ř Kč zisku. 

Podnik za celé sledované období nedosahoval doporučených hodnot ani hodnot 

ekonomických subjekt  se stejnou ekonomickou činností podle statistické klasifikace 

ekonomických činností ĚCZ-NůCEě. Na druhou stranu nejsou hodnoty záporné, to 

znamená, že podnik není ztrátový a v posledním roce se hodnoty u sledovaných 

rentabilit již navyšovaly. 

3.3.2.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity značí, zda je podnik schopen hradit své závazky v daný čas  

a v daném rozsahu. Pro porovnání likvidit se společnostmi se stejnou ekonomickou 

činností v oboru je zde uvedena tabulka CZ-NůCE 25.6 Povrchová úprava  

a zušlechťování kov ; obráb ní. 

Tab. č.  13: Ukazatele likvidity 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Ukazatele likvidity 

  2011 2012 2013 2014 

B žná likvidita 0,73 0,97 1,20 1,18 

Pohotová likvidita 0,59 0,86 1,04 1,03 

Okamžitá likvidita 0,29 0,15 0,17 0,04 
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Tab. č.  14: Ukazatele likvidity 2011 – 2014 CZ-NACE 25.6 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Ukazatele likvidity CZ-NACE 25.6 

  2011 2012 2013 2014 

B žná likvidita 1,15 1,62 1,67 2,11 

Pohotová likvidita 1,20 1,30 1,35 1,76 

Okamžitá likvidita 0,36 0,41 0,44 0,44 

 

B žná likvidita by m la dosahovat hodnot 1,5 a více, pohotová likvidita hodnot 1 a více.  

Okamžitá likvidita by m la nabývat hodnot 0,5 a více.  

Podle Ministerstva pr myslu a obchodu bývá hodnota pro okamžitou likviditu ješt  

menší, 0,2. Této hodnoty bylo dosaženo pouze v roce 2011. Nejnižší okamžitá likvidita 

byla nam ena v roce 2014, pouhých 0,04. V tomto roce došlo k poklesu pen z 

v pokladn  o 2,7 milion .  

Pohotová likvidita dosáhla doporučených hodnot v roce 2013 a 2014. K jejímu zvýšení 

došlo díky snížení krátkodobých závazk  a nár stu pohledávek z obchodních vztah .  

Nejblíže doporučeným hodnotám byla b žná likvidita v roce 2013.  

Ukazatele likvidity nedosahují doporučených hodnot krom  pohotové likvidity 

v posledních dvou letech. Podnik nedisponuje dostatečným množstvím likvidních 

prost edk , aby mohl včas hradit své pom rn  vysoké závazky. 

3.3.2.3 Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele odpovídají na otázku, jak společnost využívá svá aktiva, jak s nimi 

hospoda í. Vlastní-li podnik p íliš mnoho aktiv, vznikají mu náklady navíc. 
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Tab. č.  15: Ukazatele aktivity 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Ukazatele aktivity 

  2011 2012 2013 2014 

Obrat celkových aktiv 2,17 2,06 1,83 2,27 

Doba obratu zásob 23,75 19,33 30,48 24,60 

Doba obratu pohledávek 33,16 75,80 105,31 101,42 

Doba obratu závazk  61,85 79,73 126,07 119,21 

 

Obrat celkových aktiv značí, jak se zhodnocují aktiva ve výrobní činnosti společnosti 

bez ohledu na zdroje jejich krytí. Hodnoty by m ly dosahovat doporučených hodnot 1,5. 

Ve všech letech je doporučené hodnoty dosaženo. V posledním roce p ipadlo 2,27 Kč 

tržeb na 1 Kč aktiv Ězdroj ě. 

Doba obratu zásob vyjad uje, jak rychle v pr m ru dokáže podnik prodat své zásoby. 

Čím je tato doba kratší, tím lépe. Podnik drží své zásoby na sklad  maximáln  30 dní, 

zásoby kupují vždy p ed realizací smluvené zakázky. Je to i z toho d vodu, že má 

podnik pouze jeden sklad. Nejlépe je na tom podnik v roce 2012, kdy prodá zásoby asi 

za 1ř dní.  

Doba obratu závazk  a pohledávek vyjad uje, jak odb ratelé či zákazníci dostávají 

svým závazk  a zda je to v co nejkratší možné dob . Doba obratu pohledávek by m la 

být kratší než doba obratu závazk , toto pravidlo podnik splňuje ve všech letech. 

Následn  s t mito finančními prost edky za faktury vydané Ětržby za prodej zbožíě je 

podnik schopen hradit své závazky včas. V p edposledním a posledním sledovaném 

roce je doba, kterou pot ebují odb ratelé na úhradu faktur v pr m ru 105 a 101 dní, to 

je pom rn  dlouhá doba a tím se prodlužuje i pr m rný počet dní, které podnik 

pot ebuje k zaplacení faktur svým dodavatel m. 
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3.3.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti ukazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji. ů zjišťují rozsah, 

v jakém společnost používá ke svému financování cizí zdroje. 

Tab. č.  16: Ukazatele zadluženosti 2011 – 2014 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Ukazatele zadluženosti 

  2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost (v %) 62,66 62,08 64,03 64,28 

Ukazatel úrokového krytí 2,56 1,54 1,33 4,35 

Ukazatel dlouhodobého krytí stálých aktiv  0,40 0,42   0,42  0,40 

 

Tab. č. 17: Ukazatele zadluženosti 2011 – 2014 CZ-NACE 25.6 ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Ukazatele zadluženosti CZ-NACE 25.6 

  2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost (v %) 48,13 44,05 44,09 46,71 

Ukazatel úrokového krytí 20,17 16,39 24,82 49,92 

Ukazatel dlouhodobého krytí stálých aktiv 0,64 0,67 0,67 0,63 

 

Celková zadluženost vyjad uje podíl cizích zdroj  na celkových aktivech podniku. 

Celková zadluženost se mírn  zvyšovala. V roce 2014 dosahuje hodnot až 64,2Ř %. 

Podnik k financování používá cizí zdroje ve v tší mí e než konkurence z CZ-NACE 

25.6. 

Úrokové krytí znázorňuje, kolikrát zisk p evyšuje placené úrokové platby. Zisk úrokové 

platby p íliš nep esahuje, společnost by mohla mít problém s placením úrok , nejv tší 

hodnota byla nam ena v roce 2014, tedy zisk p evyšoval nákladové úroky 4,35 krát. 

Ukazatel dlouhodobého krytí stálých aktiv je ve sledovaných letech konstantní. 
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3.3.3 Altmanova analýza 

ůltmanova analýza hodnotí finanční zdraví podniku, je identifikátorem bankrotu. 

 

Graf č. 5: Altmanův model (Zdroj: vlastní zpracováníě 

 

V letech 2011 a 2013 se podnik nachází v šedé zón , tedy v nevyhran né finanční 

situaci. V letech 2012 a 2014 podnik dosáhl výsledk , které značí uspokojivou finanční 

situaci. Za celou dobu sledovaného období se podnik nedostal do nejnižších hodnot  

Z-skóre, podnik je bez vážných finančních problém , není tedy ohrožen bankrotem  

a m l by i v následujících dvou letech fungovat. 

3.3.4 Závěr finanční analýzy 

Na základ  provedené finanční analýzy ABC s. r. o. vyplývají následující záv ry. 

Celková suma aktiv v posledním roce činila 33 327 000 Kč. Dlouhodobý majetek tvo il 

12,25 %, ob žná aktiva 70,75 % a časové rozlišení 17 % celkových aktiv.  

Ob žná aktiva tvo ilo v roce 2011 markantn  časové rozlišení (13 842 000 Kčě, b hem 

posledních t í let to již byly krátkodobé pohledávky, v roce 2014 až 1ř 688 000 Kč. 
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Další položkou ob žných aktiv pak bylo časové rozlišení a nakonec nejmenší podíl 

m ly zásoby. 

Základní kapitál společnosti je 1 050 000 Kč. Na celkových pasivech mají nejvyšší 

podíl cizí zdroje, v roce 2014 činil podíl cizích zdroj  na celkových pasivech 64,28 %. 

Cizí zdroje jsou tvo eny p edevším krátkodobými závazky (59,92 %) a krátkodobými  

a dlouhodobými bankovními úv ry (4,37 %). Položky cizích zdroj  se nijak významn  

nem nily. 

Z činnosti společnosti je znatelné, že hlavní část podnikových výnos  tvo í tržby  

za prodej služeb. Ty v prvním roce tvo ili Řř,54 % celkových výnos , jak vyplývá  

z vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty. V druhém roce to bylo už jen 7ř,44 %, 

v dalším roce tento podíl mírn  rostl, ale zastavil se v roce 2014 na Ř2,60 %. Tržby  

za vlastní výrobky se pohybovaly bez v tších výkyv  od necelých 3 000 000 Kč  

do necelých 5 000 000 Kč. Obchodní marže nezaznamenala v tších výkyv  a neklesla 

pod 30,29 %. P idaná hodnota rostla a v roce 2014 dosáhla 21,67 %. Osobní náklady 

narostly v posledním roce z d vodu zvýšení počtu zam stnanc .   

Společnost dosáhla kladného hospodá ského výsledku za účetní období ve všech 

sledovaných letech 2011 – 2014. Jeho trend byl kolísavý, nejvyšší VH byl dosažen 

v roce 2014, 2 213 000 Kč. Vzrostl oproti roku 2013 o 10,3ř %. 

U ukazatel  likvidity nebylo dosaženo uspokojivých výsledk , krom  likvidity 

pohotové, která dosáhla doporučených hodnot v roce 2013 a 2014. B žná a pohotová 

likvidita b hem období nar stala. Okamžitá likvidita klesala až na 0,04.  

Rentabilitu lze hodnotit kladn  pouze v prvním roce a to rentabilitu vlastního kapitálu, 

která dosáhla 12,17 %. V druhém roce poklesla o polovinu. Zbývající rentability 

nedosahovaly doporučených hodnot v žádném ze sledovaných období. 

Obrat celkových aktiv lze hodnotit pozitivn , ve všech letech dosáhl doporučených 

hodnot. Doba obratu zásob trvala od 1ř do 30 dní. V roce 2013 doba obratu zásob trvala 

30 dní a byla zp sobena nár stem zásob, což m že sm ovat k nižší efektivnosti.  

Pro společnost je výhodn jší, pokud je doba obratu závazk  delší než doba obratu 
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pohledávek, společnost tak má prost edky k úhrad  svých závazk . Tato společnost 

touto výhodou disponuje. V roce 2011 byl rozdíl mezi dobou obratu závazk   

a pohledávek nejvyšší. Rozdíl činil asi 2Ř dní. 

Celková zadluženost b hem období mírn  rostla, v posledním roce se vyšplhala  

na hodnotu 64,2Ř, podnik tak pomaleji plní své závazky.  

Lze íci, že podnik je p edlužený, má nízkou výnosnost a ani ukazatele likvidity nejsou 

uspokojivé. 

V letech 2011 – 2013 podnik nezvyšoval sv j majetek a nehradil závazky. V roce 2014 

podnik vytvá el vyšší výsledek hospoda ení a došlo ke snižování závazk . 

Podle výsledk  ůltmanovy analýzy je podnik bez finančních problém  a nehrozí mu 

bankrot v roce 2015 a 2016. 

SWOT analýza 

Z výsledk  strategické a finanční analýzy byla sestavena názorná SWOT analýza 

společnosti ůBC s. r. o. 

Tab. č.  18: SWOT analýza ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

S - silné stránky W - slabé stránky 

kvalitní produkty vysoká cena stroj  

dobré vztahy s dodavateli 
omezená kapacita prostor haly ke 

skladování 
stabilní síť zákazník  nízká likvidita 

pevná pozice na trhu   

O – příležitosti T - hrozby 

expanze na nové zahraniční trhy potencionální konkurenti 

 rozší ení výroby a služeb nesolventnost odb ratel  

  hospodá ská krize 
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4 Ocenění  

Poslední část diplomové práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti ůBC s. r. o. 

Rozhodným datem ocen ní společnosti je 31. 12. 2014. Bude určen čistý obchodní 

majetek společnosti, tedy čistá Ěnettoě hodnota podniku. Za čistý obchodní majetek se 

pokládá obchodní majetek po odečtení veškerých závazk , je-li subjekt právnickou 

osobou. 

Podklady pot ebné pro ocen ní: 

 účetní záv rky k datu 31. 12. 2011, 2012, 2013 a 2014 

 inventurní soupis majetku k datu 31. 12. 2014 

 p ehled pohledávek a závazk  z obchodního styku k datu 31. 12. 2014 

 p ehled zásob k datu 31. 12. 2014 

 další informace poskytnuté společností. 

4.1 Volba metody ocenění 

Po provedení p edchozích analýz, p edpokladu budoucího pokračování společnosti, 

typu oceňovaného podniku a zájmu jednatel  o pokračování činnosti podniku, kdy 

jednatelé cht jí pouze znát její hodnotu, byla zvolena metoda substanční hodnoty  

na principu reprodukčních cen. Ta bude doplněna metodou účetní hodnoty. 

Je nemožné ocenit všechna nehmotná aktiva, jako know-how, dobré jméno podniku, 

dobré vztahy s obchodními partnery. Z toho d vodu bude podnik ocen n neúplnou 

substanční hodnotou, která v praxi p evládá.  

4.2 Ocenění majetku podniku 

Veškerá aktiva společnosti mají p ímou vazbu k jeho činnosti, všechen majetek 

společnosti je tedy provozn  nutný majetek. 

V následující tabulce je znázorn na struktura majetku společnosti k 31. 12. 2014. 
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Tab. č.  19: Struktura majetku ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Majetek Účetní hodnota (v Kč) 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 047 000 

Zásoby 3 024 000 

Krátkodobé pohledávky 19 688 000 

Krátkodobý finanční majetek 867 000 

Časové rozlišení 5 667 000 

 

4.2.1 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek podniku je tvo en: 

 samostatnými movitými v cmi a soubory movitých v cí v účetní hodnot   

3 461 000 Kč,  

 jiným dlouhodobým hmotným majetkem v účetní hodnot  – 2 000 Kč, 

 nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem v účetní hodnot  5ŘŘ 000 

Kč.  

Jelikož je podnik v pronájmu, nevlastní pozemky ani stavby. 

Ocenění strojních zařízení 

Mezi strojní za ízení pat í stroje sloužící k provozu hlavní činnosti společnosti  

a služební automobily. 

Vzorec pro zjištění hodnoty strojů: 

Č  �č =   �č ×  %
 

kde:  ČC = časová cena 

 VCS = výchozí cena stroje 

 TH = technická hodnota 



66 

 

Časová cena sd luje, za jakou hodnotu bychom koupili stroj k datu ocen ní, a bere 

v potaz jeho opot ebení. Výchozí cena je hodnota, za kterou lze po ídit nový stroj 

stejného typu k datu ocen ní. Technická hodnota ukazuje na zbytkovou technickou 

životnost stroje ĚMa ík, 2011ě. 

Výchozí cenu lze nejlépe stanovit p epočtem historické po izovací ceny indexem r stu 

cen. Indexy cen jsou k dispozici na internetových stránkách Českého statistického ú adu 

(CZSO, 2015). 

Technická hodnota je hodnota určena na základ  amortizační stupnice (Ma ík, 2011ě. 

Tab. č.  20: Výpočet ocenění strojního zařízení ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Název 
PC (v 

Kč) 
Rok 

pořízení 
Stáří 

(roky) 

Životnost 
(roky) 

Index 

růstu 
cen 

Belet vidlicový DV 35 BVů 624 097 2008 6 10 1,104 

Belet vidlicový vozík SEM 3,5/4 D-AC 902 083 2008 6 10 1,104 

Citroen Berlingo 1 000 2008 6 10 0,998 

Citroen Jumper 502 668 2014 0 10 1,000 

CNC ohraňovací lis Safan 5 000 2008 6 10 1,003 

Filtrační jed. vzduchu 61 833 1995 19 20 1,006 

Ford Mondeo kombi 2,5iT 730 359 2008 6 10 0,998 

Je áb palírna 668 043 2002 12 15 0,996 

JETCAM Expert-program laser 388 577 2005 9 10 1,005 

Kamerový systém 84 756 2006 8 10 1,000 

Kladkostroj BALKANCAR 8000 kg 462 393 2005 9 15 1,002 

Kopírka tiskárna CůNON iR202i 69 924 2006 8 10 1,000 

Laserové . za . Bystar 3015 se zdr. 4400 1 000 2014 0 10 1,000 

Laserové za . CNC Bystronic 
3015/3000W 

1 000 2008 6 10 1,003 

Mostový je áb 1 t x ř,5 m 362 000 2008 6 25 1,003 

Mostový je áb GIGů TYI GSMJ 1 000 2009 5 25 1,001 

Nákladní auto Nissan ECO 5 000 2006 8 20 0,998 

Peugeot Boxer kombi 300 300 2006 8 10 0,998 

Plazma For CUT 203 W 408 310 2005 9 15 1,000 

P epravní manipulator ND ř031 303 840 1994 20 25 1,005 

Server HP ML310 síť 211 303 2005 9 10 0,996 

Software 505 755 2006 8 10 1,001 

Škoda Fabia kombi červená 208 427 2012 2 10 0,999 
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Škoda Fabia zelená metalíza 184 858 2011 3 10 1,000 

Škoda Octavia combi Scaut 2,0 Tdi 791 922 2008 6 10 0,998 

Škoda Superb Combi 679 555 2013 1 10 1,004 

Šroubový kompresor KSů 22-10 159 995 2013 1 10 1,078 

Úkosovací stroj UZ 15 60 000 2014 0 15 1,000 

Úkosovač Trumpf TKF 1500 134 260 2006 8 15 1,002 

Vakuový manipulátor 177 200 2008 6 10 1,003 

Vakuový manipulátor VůCULIFT U02-2 55 796 2013 1 10 1,005 

Venkovní je áb 146 000 2005 9 20 1,002 

Vozík DESTů DV 25 B 223 000 2004 10 20 1,000 

Vysokozdv. v. žlutý JunG Hairich 2 t 70 000 2014 0 20 1,000 

Vysokozdv. v. YB50 A/35 575 884 1996 18 20 1,002 

 

Výchozí cena je vypočtena: 

ý ℎ í = �� í  ×  ů   

 

Technická hodnota je stanovena na základě amortizační stupnice. 

 

Časová cena je vypočtena: 

Č á =  ý ℎ í  × ℎ � á ℎ
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Tab. č.  21: Ocenění strojního zařízení ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Název 

Výchozí 
cena stroje 

(v Kč) 

Technická 
hodnota  

(v %) 

Časová cena 
(v Kč) 

Belet vidlicový DV 35 BVů 689 003 30 206 701 

Belet vidlicový vozík SEM 3,5/4 D-AC 995 900 30 298 770 

Citroen Berlingo 998 30 299 

Citroen Jumper 502 668 100 502 668 

CNC ohraňovací lis Safan 5 015 30 1 505 

Filtrační jed. vzduchu 62 204 30 18 661 

Ford Mondeo kombi 2,5iT 728 898 30 218 669 

Je áb palírna 665 371 20 133 074 

JETCAM Expert-program laser 390 520 20 78 104 

Kamerový systém 84 756 20 16 951 

Kladkostroj BALKANCAR 8000 kg 463 318 32 148 262 

Kopírka tiskárna CůNON iR202i 69 924 20 13 985 

Laserové . za . Bystar 3015 se zdr. 4400 1 000 100 1 000 

Laserové za . CNC Bystronic 3015/3000W 1 003 30 301 

Mostový je áb 1 t x ř,5 m 363 086 70 254 160 

Mostový je áb GIGů TYI GSMJ 1 001 74 741 

Nákladní auto Nissan ECO 4 990 55 2 745 

Peugeot Boxer kombi 299 699 20 59 940 

Plazma For CUT 203 W 408 310 32 130 659 

P epravní manipulator ND ř031 305 359 30 91 608 

Server HP ML310 síť 210 458 20 42 092 

Software 506 261 20 101 252 

Škoda Fabia kombi červená 208 219 70 145 753 

Škoda Fabia zelená metalíza 184 858 60 110 915 

Škoda Octavia combi Scaut 2,0 Tdi 790 338 30 237 101 

Škoda Superb Combi 682 273 80 545 819 

Šroubový kompresor KSů 22-10 172 475 80 137 980 

Úkosovací stroj UZ 15 60 000 100 60 000 

Úkosovač Trumpf TKF 1500 134 529 39 52 466 

Vakuový manipulátor 177 732 30 53 319 

Vakuový manipulátor VůCULIFT U02-2 56 075 80 44 860 

Venkovní je áb 146 292 50 73 146 

Vozík DESTů DV 25 B 223 000 45 100 350 

Vysokozdv. v. žlutý JunG Hairich 2 t 70 000 100 70 000 

Vysokozdv. v. YB50 A/35 577 036 30 173 111 

Časová cena strojního zařízení celkem (v Kč) 4 126 966 
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Následující tabulka zobrazuje rozdíl mezi hodnotou účetní a substanční u dlouhodobého 

hmotného majetku. Rozdíl hodnot strojních za ízení je zap íčin n zejména odpisy. 

Tab. č.  22: Ocenění dlouhodobého hmotného majetku ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

  Účetní hodnota  
(v Kč) 

Substanční hodnota 
(v Kč) 

Strojní za ízení 4 047 000 4 126 966 

Celkem dlouhodobý hmotný majetek 4 047 000 4 126 966 

 

4.2.2 Ocenění zásob 

Zásoby p edstavují k datu ocen ní 3024 000 Kč v účetní hodnot . Zásoby jsou tvo eny 

pouze zbožím. 

Výpočet ocenění zásob podle profesora Ma íka ĚMa ík, 2011ě: 

=  ×  ×  ×  ×  

kde:  RH = reprodukční hodnota 

 n = počet jednotek  

 VH = výchozí hodnota za zvolenou jednotku 

 Inf = index cenového r stu 

 Its = index technické shodnosti 

 Iz = index vyjad ující technické znehodnocení či zastarání 

Výchozí hodnoty ĚVHě jsou aktuální prodejní cenou na trhu. U indexu cenového r stu 

ĚInfě a indexu technické shodnosti ĚItsě jsou hodnoty rovny jedné, jelikož jsou ceny 

aktuální. U indexu vyjad ující technické znehodnocení ĚIzě jsou hodnoty také rovny 

jedné, jelikož nedošlo ke znehodnocení zásob. 
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Tab. č.  23: Ocenění zásob ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

  
n (mj) 

VH 

(Kč/mj) Inf Its Iz RH (Kč) 

L 200/200/16 j. S235JR 83 27,00 1 1 1 2 241 

Trubka konstr. 57/3 j.S235JRH 45 26,00 1 1 1 1 170 

Šrouby, chem. Kotveni - LI-CA 65 2 865,00 1 1 1 186 225 

Deska 10x1000x2000 PE-HD natur 76 1 036,00 1 1 1 78 736 

Deska 15x1500x3000 PE-HD natur 9,50 1 612,00 1 1 1 15 314 

Výpalek 60*6ř5*130. j. C45 58 7 161,00 1 1 1 415 338 

Výpalek Ř0*665*130. j. C45 34 8 569,00 1 1 1 291 346 

Výpalek nerez 10-470x1000 j.  49 6 184,00 1 1 1 303 016 

Plech AK 1/1000/2000  1,4404 2B 6290 132,00 1 1 1 830 280 

Plech AK 2,5/1250/2500 4301 4521 84,00 1 1 1 379 764 

Plech AK 12 2256 81,00 1 1 1 182 736 

Plech AK 15 j. 1.430.1 3940 87,00 1 1 1 342 780 

Plech 0,8/1000/2000 j. DC01 5435 20,00 1 1 1 108 700 

Plech 75/2000/6000 j.S355J2 2361 21,00 1 1 1 49 581 

Paleta 130 630 144,00 1 1 1 90 720 

Paleta 150 802 144,00 1 1 1 115 488 

HEB 240RST 37,2 11375.1 489 20,00 1 1 1 9 780 

UNP 50 j. S235JRG2 66 18,00 1 1 1 1 188 

UNP 220 j. S235JRG 1877 20,00 1 1 1 37 540 

U, UNP 260 j. S235JRG2 2361 20,00 1 1 1 47 220 

UNP 100 j.S235JRG2 502 19,00 1 1 1 9 538 

L 100/100/10 j. S235 92 16,00 1 1 1 1 472 

Tyč plochá 60/Ř m.. S2375JR 94 19,00 1 1 1 1 786 

Kari sít  KH 30 6/100 69 526,00 1 1 1 36 294 

Bet. Ocel. Žeb. Pr. 12 j. BSt 500 628 25,00 1 1 1 15 700 

Bet. Ocel pr. 8 mm BSt 500 svitek 413 249,00 1 1 1 102 837 

Celkem 3 656 790 
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4.2.3 Ocenění krátkodobých pohledávek 

Společnost zaznamenává krátkodobé pohledávky z obchodních vztah  v účetní hodnot  

19 688 000 Kč. 

Pro odhad reálné hodnoty pohledávek, jsou pohledávky rozčlen ny podle doby  

po splatnosti a jejich účetní hodnota je vynásobena koeficienty ĚMa ík, 2011ě. 

Tab. č.  24: Ocenění krátkodobých pohledávek ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Pohledávky 

Účetní 
hodnota 

 (v Kč) 
Koeficient 

Substanční 
hodnota 

 (v Kč) 

do lh ty splatnosti 5 095 000 0,97 4 942 150 

po lh t  splatnosti do 30 dn  3 445 000 0,91 3 134 950 

po lh t  splatnosti 30 až ř0 dn  2 099 000 0,8 1 679 200 

po lh t  splatnosti ř0 až 1Ř0 dn  3 838 000 0,61 2 341 180 

po splatnosti 1Ř0 až 360 dn  5 211 000 0,32 1 667 520 

Celkem 19 688 000 - 13 765 000 

 

4.2.4 Ocenění krátkodobého finančního majetku 

Krátkodobý finanční majetek společnosti se skládá z finančních prost edk  v pokladn   

a na bankovních účtech. Krátkodobý finanční majetek činí Ř67 000 Kč v účetní 

hodnot . 

Pen žní prost edky se do ocen ní započítávají v účetních hodnotách p ebraných 

z účetnictví, nedochází tedy k rozdílu mezi účetní a substanční hodnotou. 

Tab. č.  25: Ocenění krátkodobého finančního majetku ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

  Účetní hodnota  
(v Kč) 

Substanční hodnota  
(v Kč) 

Peníze 5 202 000 5 202 000 

Účty v bankách -4 335 000 -4 335 000 

Celkem 867 000 867 000 
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4.2.5 Ocenění časového rozlišení 

Časové rozlišení se skládá z náklad  a p íjm  p íštích období, pat í zde platby  

za odpady, pojistné, leasing a p jčka. Časové rozlišení v účetní hodnot  činí  

5 667 000 Kč.  

Časové rozlišení se pov tšinou ponechává v účetních hodnotách, ale pouze pokud se 

jedná o malé částky ĚMa ík, 2011ě.  

Zde máme částku vysokou, p epočteme tedy časové rozlišení. 

Výpočet ocenění položek časového rozlišení ĚMa ík, 2011ě: 

=   × − ň+ �  

kde: SH =  současná hodnota položky časového rozlišení 

 UH = účetní hodnota položky časového rozlišení 

 i = diskontní míra na úrovni pr m rných vážených náklad  na kapitál 

 t = období, ke kterému se časové rozlišení vztahuje 

Tab. č.  26: Ocenění časového rozlišení ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

  Účetní hodnota  
(v Kč) 

Substanční hodnota  
(v Kč) 

Časové rozlišení 5 667 000 4 255 637 

 

4.3 Ocenění závazků 

Závazky se skládají k datu ocen ní z: 

 krátkodobých závazk  v účetní hodnot  1ř 968 000 Kč, 

 bankovních úv r  v účetní hodnot  1 455 000 Kč. 
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Tyto závazky je možno pro pot eby ocen ní společnosti p ebrat z účetnictví bez úprav  

a proto zde nedojde k rozdílu mezi hodnotou účetní a substanční ĚMa ík, 2011ě. 

Ocenění krátkodobých závazků 

Krátkodobé závazky se skládají ze závazk  

 z obchodních vztah  v účetní hodnot  1Ř 636 000 Kč, 

  ke společník m, člen m družstva a účastník m sdružení v účetní hodnot  

87 000 Kč, 

 k zam stnanc m v účetní hodnot  585 000 Kč, 

 ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojišt ní v účetní hodnot  3ř1 000 Kč, 

 daňových v účetní hodnot  216 000 Kč, 

 jiných v účetní hodnot  53 000 Kč. 

Tab. č.  27: Ocenění krátkodobých závazků ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

  Účetní hodnota  
(v Kč) 

Substanční hodnota 
(v Kč) 

Závazky z obchodních vztah  18 636 000 18 636 000 

Závazky ke společník m, člen m družstva  
a účastník m sdružení 87 000 87 000 

Závazky k zam stnanc m 585 000 585 000 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojišt ní 391 000 391 000 

Daňové závazky 216 000 216 000 

Jiné závazky 53 000 53 000 

Celkem 19 968 000 19 968 000 

 

Ocenění bankovních úvěrů 

Do bankovních úv r  podnik zahrnuje bankovní úv ry: 

 dlouhodobé v účetní hodnot  ŘŘ7 000 Kč, 

 krátkodobé v účetní hodnot  56Ř 000 Kč. 
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Tab. č.  28: Ocenění bankovních úvěrů ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

  Účetní hodnota  
(v Kč) 

Substanční hodnota 
(v Kč) 

Bankovní úv ry dlouhodobé 887 000 887 000 

Krátkodobé bankovní úv ry 568 000 568 000 

Celkem 1 455 000 1 455 000 

 

4.4 Porovnání substanční a účetní hodnoty podniku 

Následující tabulka rekapituluje ocen ní jednotlivých položek majetku a závazk  

metodou substanční hodnoty na principu reprodukčních cen. ůbychom ocen ní 

porovnali, je použita metoda účetní hodnoty na principu historických cen. 

Na základ  ocen ní položek majetku a závazk  hodnota čistého obchodního majetku 

společnosti ABC s. r. o. je odhadnuta částkou 6 659 756 Kč.  Datem ocen ní společnosti 

je 31. 12. 2014. 

Tab. č.  29: Porovnání substanční a účetní hodnoty podniku ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Majetek 
Účetní hodnota  

(v Kč) 
Substanční hodnota 

(v Kč) 
Dlouhodobý hmotný majetek 4 047 000 4 126 966 

Zásoby 3 024 000 3 656 790 

Krátkodobé pohledávky 19 688 000 13 765 000 

Krátkodobý finanční majetek 867 000 867 000 

Časové rozlišení 5 667 000 5 667 000 

Majetek celkem 33 293 000 28 082 756 

      

Závazky 
Účetní hodnota  

(v Kč) 
Substanční hodnota 

(v Kč) 
Krátkodobé závazky 19 968 000 19 968 000 

Bankovní úv ry a výpomoci 1 455 000 1 455 000 

Závazky celkem 21 423 000 21 423 000 

      

Čistý obchodní majetek (majetek - závazky) 11 870 000 6 659 756 
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Substanční hodnota společnosti je nižší než její účetní hodnota. To je zp sobeno 

p edevším nesplacenými krátkodobými pohledávkami od odb ratel . Účetní hodnota 

krátkodobých pohledávek je 19 688 000 Kč, substanční hodnota činí 13 765 000 Kč. 

Rozdíl mezi účetní a substanční hodnotou krátkodobých pohledávek činí necelých 

6 000 000 Kč. 

Substanční hodnota je spodní hranicí, za kterou by m l být podnik prodán v p ípad ,  

že by se pro tento krok majitelé rozhodli. 

Rozdíl mezi účetní hodnotou a substanční hodnotou společnosti činí p es 5 000 000 Kč. 

Rozdíl mezi t mito hodnotami je zap íčin n metodou oceňování, z toho vyplývají 

následující skutečnosti. 

 Společnost nevlastní žádný pozemek nebo stavbu. 

 Dlouhodobý hmotný majetek je tvo en pouze strojními za ízeními. Jejich 

hodnota byla zjišt na pomocí časové ceny, která nám stanoví hodnotu, za kterou 

bychom strojní za ízení po ídili k datu ocen ní a se zohledn ním jejich 

opot ebení. 

 Ocen ní zásob bylo stanoveno pomocí tržních prodejních cen. 

 Účetní hodnota pohledávek byla zjišt na vynásobením účetní hodnoty 

pohledávek koeficientem dle data po splatnosti, tím se vypočítala jejich skutečná 

hodnota. 

 Krátkodobý finanční majetek, časové rozlišení, krátkodobé závazky a bankovní 

úv ry byly ocen ny hodnotami účetními. 

Na základ  p edcházejících skutečností je z ejmé, že je pot eba vycházet z ocen ní  

a nejen ze skutečností z finančního účetnictví. 
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5 Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo stanovit hodnotu Obchodní společnosti ABC s. r. o. 

Společnost se zabývá p edevším poskytováním služeb, opracováním a úpravou 

tvarových výpalk  z plech  laserem, plazmou, autogenem na CNC pálících strojích  

a dalšími službami s touto produkcí souvisejícími Ěohraňováním, tryskáním, dopravou 

atd.) 

Úvodní část práce je v nována zpracování teoretických poznatk  z odborné literatury. 

Teoretické poznatky byly dále použity pro zpracování analytické části práce.  

Společnost byla ocen na postupem, který byl doporučen v odborné literatu e.  

Za nejd ležit jší části práce se považuje zpracování strategické a finanční analýzy, které 

jsou součástí analytické části. Strategická analýza zkoumala, které vn jší a vnit ní 

faktory p sobí na podnik. Vn jší p sobení bylo analyzováno pomocí SLEPT analýzy  

a vnit ní faktory byly hodnoceny Porterovou analýzou. Následovala finanční analýza, 

kdy byla provedena analýza absolutních ukazatel , u které na základ  údaj  z účetních 

výkaz  byly zpracovány vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty. Druhou částí finanční analýzy bylo zpracování analýzy pom rových ukazatel , 

která m í finanční výkonnost podniku. ůnalýza pom rových ukazatel  zahrnovala 

zpracování ukazatel  rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. ůltmanova analýza 

stanovila stav finančního zdraví společnosti. SWOT analýza odkryla silné a slabé 

stránky, p íležitosti a hrozby. 

Pro stanovení hodnoty společnosti byla pro majetkové ocen ní vybrána metoda 

substanční hodnoty na principu reprodukčních cen. Podnik byl ocen n neúplnou 

substanční hodnotou, z toho d vodu, jelikož nelze ocenit n která nehmotná aktiva 

(know-how, dobré jméno společnosti, kladné vztahy s obchodními partnery, atd.ě 

Neúplná substanční hodnota společnosti ABC s. r. o. byla odhadnuta částkou  

6 659 756 Kč ke dni 31. prosince 2014. 

Rozdíl mezi substanční a účetní hodnotou podniku činí p es 5 000 000 Kč. Je to 

zap íčin no p edevším vysokými krátkodobými pohledávkami po splatnosti  
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90 – 1Ř0 dní Ěsplacení celé částky je málo pravd podobnéě a pohledávkami  

po splatnosti 180 – 360 dní (tyto pohledávky se považují spíše za nedobytnéě. Proto je 

rozdíl u prvn  jmenovaných pohledávek mezi účetní a substanční hodnotou  

1 496 Ř20 Kč a rozdíl u pohledávek po splatnosti 1Ř0 – 360 dní mezi účetní  

a substanční hodnotu 3 543 4Ř0 Kč. Tato skutečnost vede k tomu, že společnost má 

problém s úhradou svých závazk . ů m žeme tvrdit, že je p edlužená. V roce 2015  

už je na tom však lépe. V p ípad , že by jednatelé společnosti zvažovali prodej podniku, 

zvolenou prodejní cenou by m la být substanční hodnota, která je reálnou hodnotou 

podniku. 

Ocen ní bylo provedeno pro pot eby jednatel  společnosti a pro spln ní primárního cíle 

diplomové práce. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Aktiva společnosti (v tis. Kč) 

    2011 2012 2013 2014 

  AKTIVA CELKEM 34 449 34 751 37 212 33 327 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 5 302 4 445 4 449 4 081 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 236 34 34 34 

B. I. 1. Z izovací výdaje 0 0 0 0 

B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

B. I. 3. Software 236 34 34 34 

B. I. 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 

B. I. 5. Goodwill (+/-) 0 0 0 0 

B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. I. 7. 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 0 0 0 0 

B. I. 8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 065 4 411 4 415 4 047 

 B. II. 1. Pozemky 0 0 0 0 

B. II. 2. Stavby 0 0 0 0 

B. II. 3. 

Samostatné movité v ci a soubory 
movitých v cí 4 477 3 826 3 828 3 461 

B. II. 4. P stitelské celky trvalých porost  0 0 0 0 

B. II. 5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 0 0 0 0 

B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 -3 -1 -2 

B. II. 7. 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 588 588 588 588 

B. II. 8. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. 9. 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
(+/-) 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

B. III. 1. 

Podíly v ovládaných a ízených 

osobách 0 0 0 0 

B. III. 2. 

Podíly v účetních jednotkách s 
podstatným vlivem 0 0 0 0 

B. III. 3. 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podíly 0 0 0 0 



II 

 

B. III. 4. 

P jčka a úv ry - ovládající a ídící 
osoba, podst. vliv 0 0 0 0 

B. III. 5. Jiný dlouhodobý finančí majetek 0 0 0 0 

B. III. 6. 

Používaný dlouhodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 

B. III. 7. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 0 0 0 0 

C. Ob žná aktiva 15 304 19 726 25 737 23 579 

C. I. Zásoby 2 916 2 365 3 315 3 024 

C. I. 1. Materiál 0 0 0 0 

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 

C. I. 3. Výrobky 0 0 0 0 

C. I. 4. Mladá zví ata a jejich skupiny 0 0 0 0 

C. I. 5. Zboží 2 916 2 365 3 315 3 024 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah  0 0 0 0 

C. II. 2. Pohledávky - ovládající a ídící osoba 0 0 0 0 

C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

C. II. 4. 

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účast 0 0 0 0 

C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 

C. II. 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

C. II. 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 

C. II. 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 6 404 14 276 18 827 19 688 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah  6 377 14 260 18 808 19 672 

C. III. 2. Pohledávky - ovládající a ídící osoba 0 0 0 0 

C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 

C. III. 4. 

Pohledávky za společníky, členy 
družstva a účast 0 0 0 0 

C. III. 5. 

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojišt ní 0 0 0 0 

C. III. 6. Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 

C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 7 1 2 0 

C. III. 8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 

C. III. 9. Jiné pohledávky 20 16 17 16 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 5 985 3 085 3 595 867 

C. IV. 1. Peníze 5 596 7 910 7 970 5 202 

C. IV. 2. Účty v bankách 389 -4 825 -4 375 -4 335 

C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

C. IV. 4. 

Po izovaný krátkodobý finanční 
majetek 0 0 0 0 



III 

 

D. I. Časové rozlišení 13 842 10 579 7 026 5 667 

D. I. 1. Náklady p íštích období 8 318 4 881 1 490 143 

D. I. 2. Komplexní náklady p íští období 0 0 0 0 

D. I. 3. P íjmy p íštích období 5 524 5 698 5 536 5 524 

 

Příloha č. 2: Pasiva společnosti (v tis. Kč) 

    2011 2012 2013 2014 

  PASIVA CELKEM 34 449 34 750 37 212 33 327 

A. Vlastní kapitál 12 864 13 178 13 384 11 903 

A. I. Základní kapitál 1 050 1 050 1 050 1 050 

A. I. 1. Základní kapitál 1 050 1 050 1 050 1 050 

A. I. 2. 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 
(+/-) 0 0 0 0 

A. I. 3. Zm ny základního kapitálu Ě+/-) 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 10 500 10 500 10 500 6 900 

A. II. 1. Emisní ážio 0 0 0 0 

A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 10 500 10 500 10 500 6 900 

A. II. 3. 

Oceňovací rozdíly z p ecen ní majetku 
a závazk  Ě+/-) 0 0 0 0 

A. II. 4. 

Oceňovací rozdíly z p ecen ní p i 
p em nách (+/-) 0 0 0 0 

A. III. 

Rezervní fondy, ned litelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 328 328 304 328 

A. III. 2. 

Zákonný rezervní fond/Ned litelný 
fond 328 328 328 328 

A. III. 1. Statutární a ostatní fondy 0 0 -24 0 

A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let 31 986 1 300 1 531 

A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let 31 986 1 300 1 531 

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 

A. V. 

Výsledek hospoda ení b žného 
účetního období Ě+/-) 955 314 230 2094 

B. Cizí zdroje 21 585 21 572 23 828 21 423 

B. I. Rezervy 0 0 0 0 

B. I. 1. 

Rezervy podle zvláštních právních 
p edpis  0 0 0 0 

B. I. 2. 

Rezerva na d chody a podobné 
závazky 0 0 0 0 

B. I. 3. Rezerva na daň z p íjm  0 0 0 0 

B. I. 4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztah  0 0 0 0 
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B. II. 2. Závazky - ovládající a ídící osoba 0 0 0 0 

B. II. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

B. II. 4. 

Závazky ke společník m, člen m 
družstva a účastník m sdruž. 0 0 0 0 

B. II. 5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 0 0 0 0 

B. II. 6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

B. II. 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad  0 0 0 0 

B. II. 8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

B. II. 9. Jiné závazky 0 0 0 0 

B. II. 10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 

B. III. Krátkodobé závazky 20 829 20 246 21 501 19 968 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztah  9 771 12 532 18 146 18 636 

B. III. 2. Závazky - ovládající a ídící osoba 0 0 0 0 

B. III. 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 

B. III. 4. 

Závazky ke společník m, člen m 
družstva a účastník m sdruž. 2 561 2 261 1 100 87 

B. III. 5. Závazky k zam stnanc m 480 465 501 585 

B. III. 6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojišt ní 348 331 350 391 

B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 174 274 108 216 

B. III. 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 12 0 0 0 

B. III. 9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 

B. III. 10. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 

B. III. 11. Jiné závazky 7 483 4 383 1 296 53 

B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci 756 1 326 2 327 1 455 

B. IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé 756 590 908 887 

B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úv ry 0 736 1 419 568 

B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 0 0 0 1 

C. I. 1. Výdaje p íštích období 0 0 0 1 

C. I. 2. Výnosy p íštích období 0 0 0 0 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti (v tis. Kč) 

Označení TEXT 2011 2012 2013 2014 

I. Tržby za prodej zboží 70 484 68 740 65 256 70 852 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 44 821 44 668 39 691 44 869 

+ Obchodní marže 25 663 24 072 25 565 25 983 

II. Výkony 4 187 2 786 3 000 4 795 

II. 1. 

Tržby za prodej vlastních výrobk  a 
služeb 4 187 2 786 3 000 4 795 

II. 2. Zm na stavu zásob vlastní činnosti 0 0 0 0 

II. 3. Aktivace 0 0 0 0 

B. Výkonová spot eba 12 845 12 706 12 847 12 192 

B. 1. Spot eba materiálu a energie 6 889 6 453 5 893 6 304 

B. 2. Služby 5 957 6 254 6 954 5 888 

+ P idaná hodnota 17 005 14 151 15 718 18 586 

C. Osobní náklady 12 885 12 514 12 806 14 154 

C. 1. Mzdové náklady 9 495 9 213 9 442 10 443 

C. 2. 

Odm ny člen m orgán  společnosti a 
družstva 0 0 0 0 

C. 3. 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojišt ní 3 126 3 063 3 121 3 426 

C. 4. Sociální náklady 264 239 243 285 

D. Dan  a poplatky 57 64 57 62 

E. 

Odpisy dlouhodobého a nehmotného 
majetku 1 574 1 065 881 1 001 

III. 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 1 147 390 0 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 147 390 0 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 1 0 0 0 

F. 

Z statková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 11 0 

F. 1. 

Z statková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 0 0 11 0 

F. 2. Prodaný materiál 0 0 0 0 

G. 

Zm na stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 

komplexních náklad  p íštích období -60 0 0 45 

IV. Ostatní provozní výnosy 4 009 14 827 11 588 10 076 

H. Ostatní provozní náklady 4 665 14 539 12 778 10 597 

V. P evod provozních výnos  0 0 0 0 

I. P evod provozních náklad  0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospoda ení 1 894 944 1 163 2 803 

VI. 

Tržby z prodeje cenných papír  a 
podíl  0 0 0 0 



VI 

 

J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého majetku 0 0 0 0 

VII. 1. 

Výnosy z podíl  v ovládaných a 

ízených osobách a účet. jednotkách 
pod podstatným vlivem 0 0 0 0 

VII. 2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papír  a podíl  0 0 0 0 

VII. 3. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 

VIII. 

Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 

IX. 

Výnosy z p ecen ní cenných papír  a 
derivát  0 0 0 0 

L. 

Náklady z p ecen ní cenných papír  a 
derivát  0 0 0 0 

M. 

Zm na stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti Ě+/-) 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 0 0 0 8 

N. Nákladové úroky 611 577 689 660 

XI. Ostatní finanční výnosy 35 27 17 51 

O. Ostatní finanční náklady 453 479 395 440 

XII. P evod finančních výnos  0 0 0 0 

P. P evod finančních náklad  0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospoda ení -1 028 -1 030 -1 067 -1 041 

Q. Daň z p íjm  za b žnou činnost 0 0 0 119 

Q. 1. - splatná 0 0 0 119 

Q. 2.  - odložená 0 0 0 0 

** 

Výsledek hospoda ení za b žnou 
činnost 866 -86 96 1 643 

XIII. Mimo ádné výnosy 90 400 135 451 

R. Mimo ádné náklady 0 0 1 0 

S. Daň z p íjm  z mimo ádné činnosti 0 0 0 0 

S. 2. - splatná 0 0 0 0 

S. 1. - odložená 0 0 0 0 

* Mimo ádný výsledek hospoda ení 90 400 134 451 

T. 

P evod podílu na výsledku hospoda ení 
společník m Ě+/-) 0 0 0 0 

*** 

Výsledek hospoda ení za účetní období 
(+/-) 955 314 230 2 094 

**** 

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 
(+/-) 955 314 230 2 213 

 


